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ค าน า 

               การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิด
ความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและ
การบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง
ทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ 
การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมกัน ๆ กัน โดยการปลุกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ 
มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า  

          เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลปอ  จึงได้
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ ขึ้นเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  และเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม
วิสัยทัศน์ก าหนดไว้  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น

อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรง 
ไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมาย
และส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง การทุจริตเป็นปัญหาสากลที่ทุกประเทศล้วนให้ความส าคัญ รวมทั้งประเทศ
ไทย ประเทศไทยจึงได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีเป็นล าดับที่ 149 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ในอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) ที่ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในการติดตามทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริต
กลับคืน รวมทั้งการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันทางกฎหมายเพ่ือด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดอย่างสมบูรณ์ 

ประเทศไทยได้พยายามแก้ปัญหาการทุจริตในระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบูรณาการความ
ร่วมมือให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ด้วยการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปรามปรามการทุจริต
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2551 - 2555) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปรามปรามการทุจริตระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2556 - 2560) ซึ่งพบว่าการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทยมีผลในระดับหนึ่ง และ
จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่เ ป็นรูปธรรม ที่สามารถปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่ทวีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันประเทศไทยใช้ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3   (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ
บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง
ทั่วทั้งสังคมไทย เพ่ือให้เป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าระดับสากล 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่   
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน ลักษณะการทุจริตในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลังส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) สภาพหรือปัญหาการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎ ระเบียบ และกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
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1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) ส่ิงจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
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1. หลักการและเหตุผล 
ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง            
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพ่ือสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ และนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ ได้ก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาล ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และให้หน่วยงานภาครัฐ
แปลงแนวทางมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ  โดยยึดตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” ที่มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)    

  ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ จึงได้จัดท า
มาตรการแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 - 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ และเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลแพรก
หนามแดง ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม  ความคุ้มค่า  เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความ
โปร่งใส  มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตส านึกค่านิยมของ
สังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับ
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   
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2. วัตถุประสงคข์องการจัดท าแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงค์ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
 2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง 
ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี (Good Governance) 
 4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่  
 
3. เป้าหมาย 
 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอ ด าเนินการภายใต้กรอบแนวคิดระดับชาติ ตลอดจนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เพ่ือ
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการและกิจกรรม ในแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตฯ 
โดยมีเปูาหมายดังนี้ 
 1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง  
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ  
ของข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
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4. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง  
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ 
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน     
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้      
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่ 
มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต  
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน 
การปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่ วมมือกันเป็น 
เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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บทที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

1.ด้านกายภาพ 
          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 

ต าบลปอตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอเวียงแก่น ไปเป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร มีพ้ืนที่
ประมาณ 299  ตารางกิโลเมตร หรือ  ๑๘๖,๘๗๕  ไร่ โดยมีอาณาเขตติดกับพ้ืนที่ต าบลต่าง ๆดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลท่าข้าม อ าเภอเวียงแก่น   จังหวัดเชียงราย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลบุญเรือง  อ าเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับต าบลตับเต่า   อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
          ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นภูเขาสูงชันเป็นส่วนใหญ่ มีที่ราบระหว่างเชิงเขาเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยระหว่าง
เทือกเขาดอยยาว – ดอยผาหม่น ศักยภาพของพ้ืนที่สามารถจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศได้   
โดยเฉพาะ ดอยผาตั้ง ซึ่งเป็นหมู่บ้านทหารจีนคณะชาติ กองพล ๙๓ อยู่บริเวณ บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๑๔ ต าบลปอ  
ภูชี้ฟูา ด้านหน่วยจัดการต้นน้ าหงาว – งาว  บริเวณบ้านร่มฟูาทอง หมู่ที่ ๑๘ ต าบลปอ,ภูชี้ดาว อยู่บริเวณ บ้านร่ม
โพธิ์เงิน หมู่ที่ 11 ต าบลปอ,จุดชมวิวทะเลหมอกตามแนวเทือกเขาดอยยาว - ดอยผาหม่น  และพ้ืนที่ปุาบางส่วนยัง
มีความอุดมสมบูรณ์  เหมาะส าหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มี 3 ฤดูกาล (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว) 
          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

เป็นแบบมรสุมเขตร้อน อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้ 
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้งแต่

บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกรรโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัด 
มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม ปริมาณน้ าฝน 
โดยเฉลี่ย 1,981 มิลิเมตร/ปี ฝนตกเฉลี่ย 140 วัน/ปี ฝนตกชุกมากในเดือนสิงหาคม เฉลี่ยประมาณ 429  
มิลิเมตร/ปี สภาวะฝนทิ้งช่วงจะอยู่ในเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 
        ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ 
สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจ
ยังมีฝนฟูาคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ าสุดบนยอดดอย  ประมาณ 3 องศา    
          1.4 ลักษณะของดิน 

        ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วนปนทราย ดินเหนียว พ้ืนราบ
เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว 
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1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
           มีแหล่งน ้าธรรมชาติไหลผ่านและเป็นแหล่งต้นน ้าของล้าห้วยหลายสาย โดยมีแม่น ้างาวเป็นสายหลัก
และมีแหล่งน ้าธรรมชาติดังนี  

- ล าน้ า , ล าห้วย   54  สาย  ดังนี้ 
๑) ล าน้ างาว   ๒)  ห้วยจะยิน    ๓) ห้วยคุ   
๔) ห้วยหาน   ๕)  ห้วยห้อม   ๖) ห้วยผาแล 
๗) ห้วยหัด                              ๘)  ห้วยผาตั้ง   ๙) ห้วยปอ   
๑๐) ห้วยน้ ากุ๊ก   ๑๑) ห้วยต้นม่วง   ๑๒) ห้วยขี้เหล็ก 
๑๓) ห้วยขมดิน   ๑๔) ห้วยเหล่าหลวง  ๑๕) ห้วยนาน้อย   
๑๖) ห้วยโปุง   ๑๗) ห้วยผาลาด   ๑๘) ห้วยวังควาย 
๑๙) ห้วยเมี่ยง   ๒๐) ห้วยต้นตอง   ๒๑) ห้วยปลากั้ง  
๒๒) ห้วยต้นฝาง   ๒๓) ห้วยปุาตูม   ๒๔) ห้วยปุาก้อ 
๒๕) ห้วยเหล่าก๊อ   ๒๖) ห้วยปุายาง   ๒๗) ห้วยเหล่าหลวงใน 
๒๘) ห้วยโกโล   ๒๙) ห้วยต้นเกลือ   ๓๐) ห้วยค้อนฆ้อง 
๓๑) ห้วยตุ้ม   ๓๒) ห้วยต้นวุ้น   ๓๓) ห้วยสันวังขอน 
๓๔) ห้วยต้นฝาด   ๓๕) ห้วยหินเขียว   ๓๖) ห้วยไม้ตะเคียน 
๓๗) ห้วยผาแดง   ๓๘) ห้วยแม่กอดตอง  ๓๙) ห้วยปุาไร่ 
๔๐) ห้วยปุาเปื๋อย   ๔๑) ห้วยปุากล้วยหลวง  ๔๒) ห้วยเมี่ยงเฒ่าก้อง 
43) ห้วยหก                              44) ห้วยปุาคา                           45) ห้วยน้ าจั่ว 
46) ห้วยน้ าจั่ว                           47) ห้วยน้ าฮ่ือ                           48) ห้วยเจ้อเย้ง 
49) ห้วยหน่อขม                        50) ห้วยกอดู่                             51) ห้วยต้นโพธิ์ 
52) ห้วยหินขาว                         53) ห้วยผาหม่น                         54) ห้วยคึ  

           -บึง , หนอง       ๑        แห่ง 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ปุาไม้ พ้ืนที่ปุาบางส่วนที่ติดชายแดนระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติปุาน้ าแม่อิงฝั่งขวาและ

ปุาแม่งาว ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากและมีสัตว์ปุาหลายชนิด แต่พ้ืนที่ปุาส่วนแห่งชาติส่วนใหญ่ถูกบุกรุกเป็นที่
ท าการเกษตรและช่วงหน้าแล้งเกิดปัญหาการเผาปุา เผาไร่และลุกลามเข้าไปในพ้ืนที่ปุาหลายจุด 
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2.ด้านการเมืองการปกครอง 
          2.1 เขตการปกครอง 
          เขตการปกครอง  แบ่งออกเป็น   2๐   หมู่บ้าน   

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้ปกครอง หมายเหตุ 
๑ บ้านปางปอ  นายสมจิตร     ตาพิชัย ผู้ใหญ่บ้าน 
๒ บ้านปางหัด นายศักดิ์ณรงค์    สิริพุทธาสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 
๓ บ้านดอน นายวราวุธ   อุสาใจ ผู้ใหญ่บ้าน 
๔ บ้านหนองเตา นายเอกศักดิ์    ทรัพย์จตุโชค ผู้ใหญ่บ้าน 
๕ บ้านปอกลาง นายไทยรัตน์   ลือชา ผู้ใหญ่บ้าน 
๖ บ้านผาแล นายประสิทธิ์   พิชัย ผู้ใหญ่บ้าน 
๗ บ้านทรายทอง นายเสรี   หมั่นพัฒนาการ ผู้ใหญ่บ้าน 
๘ บ้านห้วยคุ นายศตวรรษ  กตเวทิตากุล ผู้ใหญ่บ้าน 
๙ บ้านห้วยหาน นายทวีศักดิ์   ยอดมณีบรรพต ก านัน 

๑๐ บ้านอยู่สุข นายอาลืม   แย่มอ ผู้ใหญ่บ้าน 
11 บ้านร่มโพธิ์เงิน นายเฮ่อ   ยอดมณีบรรพต ผู้ใหญ่บ้าน 
12 บ้านร่มฟูาหลวง นายบุญมา  เกษตรโสภาพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
13 บ้านฟูาไทยงาม นายยิ่งยง   แซ่มัว ผู้ใหญ่บ้าน 
14 บ้านผาตั้ง นายจรินทร์   แดนวนาขจี ผู้ใหญ่บ้าน 
15 บ้านร่มฟูาผาหม่น นายสุรชัย   กตเวทีธรรม ผู้ใหญ่บ้าน 
16 บ้านศลิาแดง นายประเสริฐศักดิ์  เกสรธีรพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
17 บ้านห้วยปอ นางกอยเสี่ยว   แซ่จ๋าว ผู้ใหญ่บ้าน 
18 บ้านร่มฟูาทอง นายทรงเดช   ยอดมณีบรรพต ผู้ใหญ่บ้าน 
19 บ้านสันติพัฒนา นายธรรมสาร   เบญจรฆรณี ผู้ใหญ่บ้าน 
20 บ้านห้วยกุ๊ก นายสัญชาติ   แซ่วื้อ ผู้ใหญ่บ้าน 

 
 2.2 การเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการ
เลือกตั้งเป็นอย่างด ีเช่น การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕5 ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
5,683 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 8,610 คน คิดเป็นร้อยละ 66 จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 5,683 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 8,610 คน  คิดเป็นร้อยละ 66  
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3.ประชากร 
       3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น  17,323  คน  แยกเป็นชาย  8,941 คน  หญิง 8,382 คน  มีความหนาแน่น เฉลี่ย 57.93  
คน/ตารางกิโลเมตร จ านวนหลังคาเรือน  5,225 ครัวเรือน  
จ านวนประชากรต าบลปอ ( พฤศจิกายน ๒๕๕9) 

 
หมู่ที่ 

 
ชื่อหมู่บ้าน 

 
จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น
(ตามทะเบียนราษฎร์) 

จ านวนราษฎร 
( คน) 

ชาย หญิง รวม 
1 ปางปอ 279 203 173 376 
2 ปางหัด 715 553 574 1,127 
3 ดอน 570 824 800 1,624 
4 หนองเตา 329 371 356 727 
5 ปอกลาง 289 391 394 785 
6 ผาแล 270 254 228 482 
7 ทรายทอง 339 897 888 1,785 
8 ห้วยคุ 443 1,194 1,163 2,357 
9 ห้วยหาน 441 1,093 1,106 2,199 

10 อยู่สุข 182 293 285 578 
11 ร่มโพธิ์เงิน 37 95 60 155 
12 ร่มฟูาหลวง 28 78 47 125 
13 ฟูาไทยงาม 58 115 79 194 
14 ผาตั้ง 496 981 766 1,747 
15 ร่มฟูาผาหม่น 108 200 159 359 
16 ศิลาแดง 151 419 365 788 
17 ห้วยปอ 75 178 160 338 
18 ร่มฟูาทอง 43 70 46 116 
19 สันติพัฒนา 278 563 562 1,125 
20 ห้วยกุ๊ก 94 169 167 336 

รวม 5,225 8,941 8,382 17,323 
         
 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน 35 – 55 ปี 
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4.สภาพทางสังคม 

          4.1 การศึกษา 
           จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ 90 อ่าน เขียนภาษาไทย
และคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ  ได้จัด
กิจกรรมให้กับเดก็ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   

1.โรงเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 10 แห่ง ได้แก่ 
ล าดับ โรงเรียน จ านวนนักเรียนประมาณ (คน) 

1 โรงเรียนหนองเตา 83 
2 โรงเรียนปอวิทยา 193 
3 โรงเรียนบรรพตวิทยา 242 
4 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 158 
5 โรงเรียนบ้านห้วยคุ 263 
6 โรงเรียนบ้านทรายทอง 186 
7 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 216 
8 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 217 
9 โรงเรียนบ้านผาแล 93 

10 โรงเรียนต ารวจตระเวณชายแดนชนัถ์ปิยะอุย 91 
11 ศูนยก์ารเรียนต ารวจตระเวณชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก 55 
12 ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวณชายแดนบ้านฟูาไทยงาม 65 

รวมทั้งสิ้น 1,862 
 

2.โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) ปีท่ี 1-3   จ านวน 6  แห่ง ได้แก่ 
ล าดับ โรงเรียน จ านวนนักเรียนประมาณ (คน) 

1 โรงเรียนปอวิทยา 113 
2 โรงเรียนบรรพตวิทยา 105 
3 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 56 
4 โรงเรียนบ้านห้วยคุ 84 
5 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 89 
6 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 198 

รวมทั้งสิ้น 645 
ข้อมูล  ณ  10 มิถุนายน 2559 
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  3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน  17  แห่ง ได้แก่ 
ล าดับ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนเด็ก 

1 บ้านปางหัด 26 
2 บ้านดอน 13 
3 บ้านเจดีย์ทอง 31 
4 บ้านหนองเตา 23 
5 บ้านปอกลาง 29 
6 บ้านทรายทอง 97 
7 บ้านห้วยคุ 123 
8 ห้วยหาน 102 
9 อยู่สุข 26 

10 ฟูาไทยงาม 23 
11 ผาตั้ง 104 25 
12 ผาตั้ง 22 
13 ร่มฟูาผาหม่น 29 
14 ศิลาแดง 43 
15 สันติพัฒนา 36 
16 ห้วยกุ๊ก 28 
17 บ้านผาแล 25 

รวมทั้งสิ้น 701 
ข้อมูล องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

          4.ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ (กศน.ต าบลปอ)  จ านวน  1  แห่ง 
             -ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไทยภูเขาแม่ฟูาหลวง (ศศช.)  จ านวน  8  แห่ง 
              1.ศศช.บ้านหนอง                 5.ศศช.บ้านพิทักษ์คีรี 
              2.ศศช.บ้านห้วยกุก๊               6.ศศช.บ้านร่มฟูาผาหม่น 
              3.ศศช.บ้านห้วยปอ               7.ศศช.บ้านอยู่สุข 
              4.ศศช.บ้านศิลาแดง              8.ศศช.บ้านร่มฟูาหลวง 
              -ศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)  จ านวน  3  แห่ง 
              1.ศูนย์บ้านห้วยหาน   2.ศูนย์บ้านห้วยคุ  3.ศนูย์บ้านผาตั้ง      
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4.2 สาธารณสุข 
           จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ โรค
ไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชน
บางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ อบต.และหน่วยงานสาธารณสุข 
โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  
ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ส าหรับเด็กแรก
เกิด - ๖ ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้
กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บปุวยที่ไม่เหมาะสม การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  
และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้ องค์การบริหารส่วนต าบลปอพยายามอย่างยิ่ง
ที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   
           หน่วยงานด้านสาธารณสุข 

-โรงพยาบาลเวียงแก่น  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ  
 -เตียงคนไข้   จ านวน 30 เตียง 
 -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปอ      จ านวน  6 แห่ง  ได้แก่ 
ล าดับ ชื่อสถานบริการ สถานที่ตั้ง 

1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปางปอ บ้านปางปอ หมู่ที่ 1 
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปอกลาง บ้านปอกลาง หมู่ที่ 5 
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านผาแล บ้านผาแล หมู่ที่ 6 
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยหาน บ้านห้วยหาน หมู่ที่ 9 
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านผาตั้ง บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 14 
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านร่มฟูาทอง บ้านร่มฟูาทอง หมู่ที่ 18 

         
          -โครงการสุขศาลาพระราชทานฯ ศกร.ตชด.บ้านห้วยกุ๊ก   จ านวน  1  แห่ง 

-ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน   จ านวน   20  แห่ง 
-คลินิกเอกชน                     จ านวน     2  แห่ง 

 4.3 อาชญากรรม 
           ต าบลปอ ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และท าลาย
ทรัพย์สินของราชการ ซึ่ง อบต.ก็ได้ด าเนินการปูองกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  
ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูล
ที่ส ารวจพบว่าครัวเรือนหรือหมู่บ้าน ที่ไม่มีการปูองกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการแก้ปัญหาของ อบต.ที่
สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่
เป็นที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก และลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 
จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็น
ประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชน
ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความ
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ร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ ผู้น า อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้น
เลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้  ทั้งท่ีมีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทาง อบต.จะต้อง
หาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้  

4.4 ยาเสพติด 
          เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ติดชายแดนลาว จึงมีปัญหายาเสพติดอยู่พอสมควร แต่ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ได้
ด าเนินการบูรณาการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาล 
 
4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ด าเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
5. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน  
6. ประสานการขอรับความช่วยเหลือการสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ ไปหน่วยงานที่เก่ียวข้อง     
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5.ระบบบริการพื้นฐาน 
          5.1 การคมนาคมขนส่ง 

มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรังในเขตรับผิดชอบ 
หมูที่ จ านวน 

สายทางรวม 
(สาย) 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลส์(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก(สาย) 

ถนนลูกรัง
(สาย) 

ทางล าลอง 
(สาย) 

1 1 1 5 2 1 
2 2 - 12 5 3 
3 1 - 13 3 1 
4 2 1 3 3 1 
5 1 - 14 5 2 
6 1 - 5 2 1 
7 1 - 5 3 3 
8 1 2 9 2 1 
9 1 1 7 3 2 

10 1 - 3 - 1 
11 1 - 2 - - 
12 1 - 4 - - 
13 1 - 1 - - 
14 2 2 7 2 1 
15 1 - 6 - - 
16 1 - 5 1 - 
17 - - 5 - - 
18 1 - 3 - - 
19 1 - 6 2 2 
20 - - 4 - - 
รวม 20 7 119 33 18 

ถนนเชื่อมระหว่างต าบล 2 2 1 1 
ถนนในการรับผิดชอบของ
หน่วยงานอ่ืน 

2 1 - - 
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  5.2 การไฟฟ้า 
           การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูาส่อง
สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้
ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  อบต.จึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหา
คือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ และวิธีการที่จะ
ด าเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ อบต.ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน   

          5.3 การประปา 
การประปา ประชาชนส่วนมากใช้ประปาภูเขา และยังไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน มีปัญหาคือขาด

แคลนน้ าในการอุปโภคและบริโภค ไม่มีแหล่งน้ าเนื่องจากพ้ืนที่เป็นภูเขาสูงชัน การลงพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขตาม
จุดที่เกิดปัญหาในทันที การพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ไม่สามารถด าเนินการได้นั้น  อบต.ก็ได้น าบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถ
ด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป     

          5.4 โทรศัพท์ 
-ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
-มีตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ  จ านวน 20 แห่ง  
 

          5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์บ้านปอกลาง ตั้งอยู่ ต าบลปอ  

6.ระบบเศรษฐกิจ 
          6.1 การเกษตร 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
พ้ืนที่คือ  ข้าว  ข้าวโพด  ส้มโอ ล าไย ส้มเขียวหวาน หอมหัวใหญ่ ขิง  ผักเมืองหนาวและผลไม้เช่น กาแฟ อะโวคาโด 
องุ่นด าไร้เมล็ด สตอเบอรี่  เป็นต้น ปัจจุบันเกษตรกรหลายรายได้หันมาปลูกยางพารามากขึ้น  นอกจากนั้นยังมี
หน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนการท าการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเพ่ิมข้ึน  คือ  มูลนิธิโครงการ
หลวงฯได้เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืช ปลูกผักปลอดสารพิษและผลไม้เมืองหนาวที่เหลือประกอบอาชีพ
ส่วนตัวและรับจ้าง 

          6.2 การประมง 
ต าบลปอ มีการประมง คือ เลี้ยงบ่อปลาตามบ้านและหมู่บ้านส าหรับไว้อุปโภคบริโภคและไว้ขาย 

          6.3 การปศุสัตว์ 
ต าบลปอ มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้านของ ต าบลปอ 

 

           6.4 การบริการ 
โรงแรม  - แห่ง              โรงภาพยนตร์ - แห่ง 
รีสอร์ท            24       แหง่              สถานีขนส่ง - แห่ง  
ร้านอาหาร - แห่ง               ร้านเกมส์          -          แห่ง 
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 6.5 การท่องเที่ยวในพื้นที่ต าบลปอ 

๑.ดอยผาตั้ง ต้ังอยู่ที่บ้านผาตั้งหมู่ที่ ๑๔ ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย   
หมู่บ้านผาตั้งอยู่สูงจากระดับน้ าทะเล  ๑,๖๓๕  เมตร ห่างจากหมู่บ้าน  ๒ กม. มีจุดชมวิวตามแนวชายแดนไทย-ลาว 
เรียกว่า  “ผาบ่องประตูสยาม” หรือ”ผาบ่องประตูรักแห่งขุนเขา “เป็นถิ่นฐานเดิมของผู้อพยพอดีตทหารจีนคณะ
ชาติกองพลที่  ๙๓ ภายใต้การบังคับบัญชาของ  นายพลหลี่เหวิน  ฟาน  ความสวยงามที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
หมู่บ้านผาตั้ง  ไม่ว่าจะเป็นสภาพทะเลหมอกยามเช้า สายน้ าโขงที่มองเห็นจากยอดดอยไหลคดเคี้ยวเข้าสู่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวไกลสุดสายตา กลิ่นอายธรรมชาติ อากาศเย็นสบายบริสุทธิ์ทุกฤดูกาล  รวมทั้งวัฒนธรรม
ประเพณีการต้อนรับ  และอาหารจีนที่ถูกรสนิยมของคนไทย 
      -  ระยะทางจากตัวเมืองเชียงราย    ๑57    กิโลเมตร 
      -  ระยะทางจากตัวอ าเภอเวียงแก่น    ๓๐   กิโลเมตร 

๒.จุดชมวิวผาบ่องประตูสยามหรือผาบ่องประตูรักแห่งขุนเขา เป็นหน้าผาหินขนาดใหญ่ตรง 
กลางเป็นเนินช่องเขาขนาดใหญ่เหมือนประตู ในอดีตเป็นช่องทางผ่านไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
เป็นจุดชมวิวที่สามารถชมทะเลหมอกได้เกือบตลอดทั้งปี  ในฤดูหนาวจะมีดอกพญาเสือโคร่ง (ซากุระ)  ตลอดทางขึ้น
ลงสวยงามมาก  มีจุดกางเต็นท์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลปอ จัดตั้งให้มีไว้บริการตลอดปี  

           ๓.จุดชมวิวช่องผาขาด  เป็นจุดชมวิวที่อยู่ใกล้จุดชมวิวผาบ่องประตูสยามลักษณะเป็นหน้าผาหินที่ขาด
ออกจากกัน  สามารถชมวิวทิวทัศน์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ และ สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้น 
และทะเลหมอกตลอดทั้งปี 

            4.จุดชมวิวเนิน 102  จากจุดช่องผาขาดเดินขึ้นดอยต่อไปยัง เนิน 102 ระยะทางกว่า 300  เมตร 
จะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินทางฝั่งประเทศไทย และจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยงาม
กว้างไกลสุดสายตาทางฝั่งประเทศลาว ซึ่งตามจริงไม่เพียงชมทะเลหมอกทางฝั่งลาวได้ทางเดียว เท่านั้นทางฝั่ง
ไทยก็สามารถชมได้ เห็นเป็นทิวหมอกละลอกคลื่นอยู่ไกลๆ 

                   5.จุดชมวิวเนิน 103 จากเนิน 102 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ราว 500 เมตร ก็จะเป็น จุดชม
ทะเลหมอก ที่กล่าวได้ว่าสวยงามที่สุดกว่าทุกยอดบนดอยผาตั้ง เรียกว่า เนิน 103 เพราะจะชม  
ทะเลหมอกได้กว้างไกลแบบพาโนราม่า 

              6.ภูชี้เดือน ตั้งอยู่บ้านร่มฟูาหลวง หมู่ที่ 12 ต าบลปอ  อ าเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย        
เป็นจุดชมวิวบริเวณชายแดนไทย – ลาว อยู่บริเวณยอดดอยผาหม่นน้อย  ซึ่งอยู่ระหว่างดอยผาตั้ง – ภูชีฟูา    
ภูชี้เดือน แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย ภูน้องแฝดที่สามของทั้งภูชี้ฟูาและภูชี้ดาว ส าหรับ   
ชื่นชมทะเลหมอกสวย ๆ สัมผัสอากาศหนาวเย็น และจุดชมวิว 360 องศา อีกท้ังยังเป็นจุดเห็นพระอาทิตย์ขึ้น
และตกดินได้อย่างงดงาม นักท่องเที่ยว สามารถเดินเท้าจากภูชี้ดาวได้เพียงไม่ถึงชั่วโมง โดยด้านบนของภูชี้
เดือน มีลักษณะเป็นยอดปลายดอยยื่นออกไป และมีลานด้านสันปลายดอยกว้างเหมาะส าหรับเป็นพื้นที่ใช้กาง
เต็นท์พักแรม และเปิดให้มีการท่องเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559  
                                -ระยะทางจากตัวเมืองเชียงราย   174  กิโลเมตร 
                                   -ระยะทางจากตัวอ าเภอเวียงแก่น   47 กิโลเมตร 
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              7.ภูชี้ดาว ตั้งอยู่บ้านร่มโพธิ์เงิน หมู่ที่  ๑๑  ต าบลปอ  อ าเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย  เป็น        
จุดชมวิวบริเวณชายแดนไทย  –  ลาว อยู่บริเวณยอดดอยผาหม่นน้อย  ซึ่งอยู่ระหว่างดอยผาตั้ง – ภูชี้ฟูา จุดเด่น
ของ ภูชี้ดาว นี้ อยู่ที่ยอดสูงสุด สามารถมองเห็นวิวได้ 360 องศา ไม่มีต้นไม้ สิ่งก่อสร้างใดๆมาบดบัง  มีแนวรั้ว
ไม้ไผ่กันเขตแดนปูองกันอันตรายมาสร้างเป็นจุดเด่นบนยอดชมวิวแห่งนี้  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังใหม่ ทุกอย่าง
ยังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติ ปุาเขา ต้นไม้ ทิวทัศน์ทะเลหมอกมีบรรยากาศที่สวยงามมากในฤดูหนาว 
สามารถมองเห็นทะเลหมอก ตลอดฤดูหนาว เหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัย ภูชี้ดาวแหล่งท่องเที่ยว
ที่น้อยคนจะเคยขึ้นไปสัมผัสชมทะเลหมอกแต่ปัจจุบันนี้ก าลังจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นจุดชมวิว
ทะเลหมอก ที่มียอดเขาเป็นปลายแหลมชี้ขึ้นสู่ท้องฟูา เห็นวิวทะเลหมอกด้านหน้าแบบพาโนราม่า 
 -ระยะทางจากตัวเมืองเชียงราย      177       กิโลเมตร 
        -ระยะทางจากตัวอ าเภอเวียงแก่น      50       กิโลเมตร 

               8.ภูชี้ฟ้า ตั้งอยู่บ้านร่มฟูาทอง หมู่ที่ ๑๘ ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ภูชี้ฟูามีบริเวณยอดสูงสุดเป็นลักษณะแหลมสูงชี้ขึ้นไปบนฟูา เป็นจุดที่นักท่องเที่ยว
สามารถขึ้นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าได้สวยงามที่สุดอีกทั้งสามารถมองเห็นหุบเขาสลับซับซ้อน
และชายแดนฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่ากว้างไกลไร้ขอบเขต ทางขึ้นภูชี้ฟูา ที่บ้านร่มฟูาทอง หมู่
ที่ ๑๘ ต าบลปอ นักท่องเที่ยวสามารถน ารถขึ้นมาจอดที่หน่วยจัดการต้นน้ าหงาว – งาว และเดินเท้าอีกเพียง  ๔๐๐  
เมตร ก็จะถึงจุดชมวิวภูชี้ฟูาที่สวย โดยเฉพาะฤดูหนาว สองข้างทางเดินเท้าขึ้นสู่ภูชี้ฟูา จะมีดอกพญาเสือโคร่งหรือ
ดอกซากุระเมืองไทย,ดอกชงโค (ดอกเสี้ยวปุา) จะบานสะพรั่งทั่วดงดอย  และเหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบผจญ
ภัย 
         -ระยะทางจากตัวเมืองเชียงราย      185.7      กิโลเมตร 
         -ระยะห่างจากตัวอ าเภอเวียงแก่น     58.7      กิโลเมตร       
               9.พลับพลาทรงงาน  เป็นพลับเพลาทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตั้งอยู่
ที่หมู่ ๑๘ บ้านร่มฟูาทอง ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นที่ประทับทรงงานระหว่างที่มาเยี่ยม
เยือนราษฎรที่หมู่บ้านร่มฟูาทอง  ซึ่งใกล้บริเวณพลับพลาทรงงานได้มีศูนย์ศิลปชีพของชาวเขาจัดตั้งโดยพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ  เพ่ือให้ชาวเขาที่มีความสามารถด้านงานฝีมือได้มีอาชีพเสริมต่อไป ทางขึ้นบ้านร่มฟูาทองเป็น
อีกทางขึ้นที่สามารถไปชม ภูชี้ฟูาได้ ใน ช่วงเดือนธันวาคม -  กุมภาพันธ์ ของทุกปีจะมีดอกพญาเสือโคร่ง (ซากุระ) 
บานสวยงามมาก 
          -ระยะทางจากตัวเมืองเชียงราย     185.7     กิโลเมตร 
        -ระยะทางจากตัวอ าเภอเวียงแก่น   58.7      กิโลเมตร 
                10.ถ้ าเพชร ตั้งอยู่บริเวณปุาชุมชนบ้านร่มฟูาผาหม่น หมู่ที่ ๑๕ ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น  จังหวัด
เชียงราย  ขนาดความกว้าง  ๑๐  เมตร  ลึกประมาณ  ๒๐๐  เมตร ภายในถ้ าเป็นหินปูนขนาดใหญ่ที่ตกตะกอนเป็น
ประกายระยิบระยับ ภายในถ้ ามีน้ าไหลผ่านในบริเวณถ้ า  การเดินทางจากหมู่บ้านถึงตัวถ้ าจะต้องเดินทางด้วยเท้า
ประมาณ ๔๐๐ เมตร  เหมาะส าหรับคนที่ชอบการเดินปุา 
      -ระยะทางจากตัวเมืองเชียงราย      160    กิโลเมตร 
                     -ระยะทางจากตัวอ าเภอเวียงแก่น     33     กิโลเมตร 
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               11.น้ าตกทรายทอง (น้ าตกตาดหมอก) ตั้งอยู่ระหว่างบ้านผาแล หมู่ที่ ๖ และ บ้านทรายทอง   
หมู่ที่ ๗  ต าบลปอ  อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย น้ าตกทรายทองเป็นน้ าตกที่อยู่ในหุบเขาลึกเข้าไปในหมู่บ้าน  
ระยะทางประมาณ  ๖  กิโลเมตร  จากหมู่บ้าน การเดินทางต้องเดินทางด้วยเท้า  น้ าตกทรายทองเป็นน้ าตกท่ีมี
ความสูงของสายน้ าที่ตกลงมายังแอ่งน้ าประมาณ ๑๒  เมตร ปัจจุบัน น้ าตกทรายทองยังไม่เป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวมากนักเพราะการเดินทางค่อนข้างล าบากเหมาะส าหรับผู้ที่รักการผจญภัย 
   -ระยะทางจากตัวเมืองเชียงราย       ๑๘๒      กิโลเมตร 
   -ระยะทางจากตัวอ าเภอเวียงแก่น       ๒๒     กิโลเมตร    
                 12.วนอุทยานถ้ าผาแล  ตั้งอยู่บ้านผาแล หมู่ ๖ ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เป็นถ้ า
หินปูน มีถ้ าเล็กในพ้ืนที่เดียวกันทั้งหมด ๑๒  ถ้ า เป็นถ้ าตัน เดินทางเข้าออกได้ทางเดียว พ้ืนที่ด้านในเป็น     
ส านักสงฆ์ รถยนต์สามารถเดินทางเข้าถึงได้ 
   -ระยะทางจากตัวเมืองเชียงราย       ๑๗๙      กิโลเมตร 
                                  -ระยะทางจากตัวอ าเภอเวียงแก่น       ๓๗     กิโลเมตร 

       13.ถ้ าห้วยกุ๊ก ตั้งอยู่บ้านห้วยกุ๊ก หมู่ที่ ๒๐ ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย เป็น 
ถ้ า หินปูน ซึ่งจะมีน้ าไหลอยู่ในบริเวณในถ้ าและถือเป็น ต้นน้ าของล าห้วยกุ๊ก ซึ่งยังคงมีไม้ปุาและธรรมชาติ ที่
สวยงามของความเป็นปุาต้นน้ าได้เป็นอย่างดี  การเดินทาง โดยรถยนต์ขับเคลื่อน  สี่ล้อถึงหมู่บ้านห้วยกุ๊ก และ 
สามารถเดินเท้าจากหมู่บ้าน ถึงบริเวณล าห้วย บริเวณหน้าถ้ าดังกล่าว ประมาณ ๒ กิโลเมตร  เหมาะส าหรับ
นักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัย 
             -ระยะทางจากตัวเมืองเชียงราย  ๑๗๓ กิโลเมตร 
            -ระยะทางจากตัวอ าเภอเวียงแก่น   ๒๔ กิโลเมตร       
           6.6 อุตสาหกรรม 
        -  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จ านวน   -   แห่ง 

           6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
-การพาณิชย์ 
ธนาคาร  - แห่ง                สถานีบริการน้ ามัน   3    แห่ง 
บริษัท  - แห่ง                ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า     -     แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด    -       แห่ง                ตลาดสด    5    แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  138 แห่ง                โรงฆ่าสัตว์    -     แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต     -      แห่ง 
-กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ     จ านวน   13  กลุ่ม 

 ๑.กลุ่มจักรสานบ้านปอกลาง  8.กลุ่มเลี้ยงไก่-เพาะเห็ดบ้านดอน 
 ๒.กลุ่มจักรสานบ้านปางหัด                    9.กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้บ้านปางหัด 
 3.กลุ่มนวดแผนไทย                            10.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านกอก 
 4.กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านปางหัด                  11.กลุ่มไม้กวาดบ้านผาแล 
 5.กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดอน                     12.กลุ่มแปรรูปหญ้าแฝกบ้านปางปอ 
 6.กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านปอกลาง                 13.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกองุ่นด าไร้เมล็ด  
 7.กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านทรายทอง                   



๑๙ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกนัการทจุริตสีป่ี (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
 

 6.8 แรงงาน 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕  

เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  
รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะ
พ้ืนที่ส่วนมากเป็นภูเขาเป็นส่วนใหญ่ ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไข 

7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
          7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

มีจ านวน 20 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้ 
 

หมู่ที่ 
 

ชื่อหมู่บ้าน 
 

จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น
(ตามทะเบียนราษฎร์) 

จ านวนราษฎร 
( คน) 

ชาย หญิง รวม 
1 ปางปอ 279 203 173 376 
2 ปางหัด 715 553 574 1,127 
3 ดอน 570 824 800 1,624 
4 หนองเตา 329 371 356 727 
5 ปอกลาง 289 391 394 785 
6 ผาแล 270 254 228 482 
7 ทรายทอง 339 897 888 1,785 
8 ห้วยคุ 443 1,194 1,163 2,357 
9 หว้ยหาน 441 1,093 1,106 2,199 

10 อยู่สุข 182 293 285 578 
11 ร่มโพธิ์เงิน 37 95 60 155 
12 ร่มฟูาหลวง 28 78 47 125 
13 ฟูาไทยงาม 58 115 79 194 
14 ผาตั้ง 496 981 766 1,747 
15 ร่มฟูาผาหม่น 108 200 159 359 
16 ศิลาแดง 151 419 365 788 
17 ห้วยปอ 75 178 160 338 
18 ร่มฟูาทอง 43 70 46 116 
19 สันติพัฒนา 278 563 562 1,125 
20 ห้วยกุ๊ก 94 169 167 336 

รวม 5,225 8,941 8,382 17,323 
 
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
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ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว ไร่ยาสูบ  
ข้าวโพด ล าไย ส้มโอ ยางพารา กาแฟ อะโวคาโด องุ่นด าไร้เมล็ด หอมแดงและกระเทียมรวมทั้งปลูกขิง ฯลฯ 

          7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 
          แหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ างาว และมีล าห้วย จ านวน  54  สาย   
          หนองน้ า จ านวน  1  แห่ง            

          7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
มีระบบประปาภูเขาส าหรับอุปโภคและบริโภค จ านวน 20 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-20 

8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๘.๑ การนับถือศาสนา 
-ประชาชนหมู่ที่ 1, หมี่ที่ 2, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6, นบัถือศาสนาพุทธ 
-ประชาชนหมู่ที่ 4, หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 12, หมู่ที่ 13, หมู่ที่ 14, 

หมู่ที่ 16, หมู่ที่ 17, หมู่ที่ 18, หมู่ที่ 19, หมู่ที่ 19  นับถอืทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริตส์ และศาสนาอิสลาม 
โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 

วัด   มีจ านวน   5    วัด ได้แก่     
1. วัดปางปอ 
2. วัดบ้านปางหัด  
3. วัดบ้านดอน    
4. วัดบ้านปอกลาง 
5. วัดบ้านผาแล 

ส านักสงฆ์ จ านวน   3 แห่ง ได้แก่ 
                    1. ส านักสงฆ์ บ้านผาตั้ง 
                    2. ส านักสงฆ์ บ้านร่มฟูาผาหม่น 
                    3. ส านักสงฆ์ บ้านสันติพัฒนา 
           ที่พักสงฆ์ จ านวน   2   แห่ง  ได้แก่ 
                    1.ที่พักสงฆ์บ้านปางหัด        2.พ่ีพักสงฆ์ดอยปุายาง  

โบสถ ์จ านวน   11   แห่ง  

๘.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
-ต าบลปอ  มีกลุ่มชาติพันธ์/ชนเผ่า  7 ชาติพันธ์  ได้แก่  1.คนเมือง  2.ไทลื้อ  3.ม้ง  4.อ้ิวเมี่ยน(เย้า) 

5.จีนคณะชาติ(จีนฮ้อ)  6.อาข่า  7.ไทยใหญ่  
            ๑.เผ่าไทลื้อ  มีประเพณีท่ีส าคัญดังนี้ 
                - พิธีเลี้ยงปางแปด  เป็นการอันเชิญเจ้าปุาเจ้าเขาให้มาปกปักษ์รักษาพืชผลที่ท าการเพาะปลูกไว้ จัด
ในช่วงเดือน  พฤษภาคม – มิถุนายน  ของทุกปี 
                -  พิธีฉายหนังแดง  เป็นพิธีการขอฝนเพ่ือความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูก จัดขึ้นในช่วงเดือน  
พฤษภาคม -  มิถุนายน ของทุกปี 
             ๒.เผ่าอาข่า  มีประเพณีปีใหม่อาข่าจะมีการโล้ชิงช้า จัดขึ้นในช่วงเดือน สิงหาคม ของทุกปี 
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             ๓.เผ่าจีนคณะชาติ  หรือจีนฮ่อ  มีประเพณีตรุษจีน , สาร์ทจีน  มีการละเล่น เช่น การเชิดสิงโต จัดในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 
              ๔. เผ่าม้ง จะมีการจัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง เป็นประเพณีที่ชนเผ่าม้งจะมารวมตัวกันเพ่ือพบปะญาติพ่ี
น้องและมีกิจกรรมการละเล่น  เช่น การโยนลูกช่วง  การตีลูกข่าง  การตีลูกขนไก่  การแข่งขันชนวัว เป็นต้น  จะจัด
ในวันขึ้น ๑ ค่ าของเดือน ๒ ของทุกปี 
             ๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตต าบลปอ ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท า
เครือ่งจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  การทอผ้าพื้นเมือง การตีมีด ท าเครื่องเงิน การปักผ้าม้งและผ้าเมี่ยน ฯลฯ 
  ภาษาถิ่น  เมืองล้านนา ภาษาไทลื้อ ภาษาม้ง ภาษาเมี่ยน ภาษาจีนยูนาน ภาษาอาข่า 

             ๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตต าบลปอ ได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่าย
บ้าง ได้แก่ เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่/หวาย/ต้นกก  ผ้าที่ทอพ้ืนเมืองจากผ้าฝูายและผ้าไหม ปักผ้าม้งและผ้า
อ้ิวเมี่ยน   

9.ทรัพยากรธรรมชาติ 

          9.1 น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากแม่งาว ซึ่งจะต้องน ามาผ่าน
กระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน าข้ึนมาใช้ให้พอเพียงได้  
           แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 ล าห้วย , ล าน้ า  3  สาย 
 บึง ,  หนองน้ า  1  แห่ง 
 ล าเหมือง  20  สาย 
 อ่างเก็บน้ า  -  แห่ง 

แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
 ฝาย   20  แห่ง 
 บ่อน้ าตื้น  15  แห่ง 
 บ่อโยก   -  แห่ง 
 ระบบประปาหมูบ้าน -  แห่ง 
 ระบบประปาภูเขา 20  แห่ง 

ถังเก็บน้ าฝน  100  แห่ง  

          9.2 ป่าไม้ 
ในพ้ืนที่อยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติปุาน้ าแม่อิงฝั่งขวาและปุาแม่งาว ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากและมี

สัตว์ปุาหลายชนิด แต่พ้ืนที่ปุาส่วนแห่งชาติส่วนใหญ่ถูกบุกรุกที่ท ากินเป็นที่ท าการเกษตรและช่วงหน้าแล้งเกิด
ปัญหาการเผาปุา เผาไร่และลุกลามเข้าไปในพ้ืนที่ปุาหลายจุด 

          9.3 ภูเขา 
           ในพ้ืนที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขาสลับซับซ้อนของดอยยาวและดอยผาหม่น 
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   9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
           ในพ้ืนที่ของต าบลปอ ส่วนมากเป็นพ้ืนปุาและที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถาน
ประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  
ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่ ไม่สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการ
อุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน และน้ าฝนน้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ใน
การเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมาก
เป็นของประชาชน  เอกชน ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหาของ อบต.ได้จัดท า
โครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะ
รองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะ
รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชน ฯลฯ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๓ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกนัการทจุริตสีป่ี (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
 

บทที่ 3 
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในปัจจุบันคดีการทุจริตในความรับผิดชอบขององค์กรต่อต้านการทุจริตนั้นมีปริมาณมาก             
และกระบวนการขั้นตอนในการปราบปรามการทุจริตนั้นมีระยะเวลาค่อนข้างนาน  ท าให้ในอนาคตนั้นจะยังคง
มีคดีการทุจริตค้างสะสมในกระบวนการอยู่จ านวนมาก รวมทั้งยังมีคดีการทุจริตใหม่เพ่ิมขึ้นอีกอย่า งต่อเนื่อง 
อีกท้ังการทุจริตที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนั้นท าให้การแสวงหาข้อเท็จจริงท าได้อย่างล่าช้าและยากล าบากมาก
ยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลปอ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของภาครัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
       “ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสาน ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ” 
 
พันธกิจ ( Mission ) 
     1. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ
ยึดหลักธรรมาภิบาล  
     2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
     3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
     4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
     5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ บริหารงาน     
                   ตามหลักธรรมาภิบาล  
วัตถุประสงค์  
     เพ่ือส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ บริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพ
กฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจน เป็นการวางรากฐานในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 
 
 



๒๔ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกนัการทจุริตสีป่ี (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
     1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
      1.2 ประยุกต์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ  
      1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกหน่วยงาน  
 2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล  
      2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรม
เพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  
      2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม  
     2.3 ควบคุม กากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปอ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต โดยให้ยึดถือเป็น 
ค่านิยมกระแสหลักของชาติ 
     3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
     3.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
     3.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
     3.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
วัตถุประสงค์  

          เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ ในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือ
ในองค์การบริหารส่วนต าบลปอ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ 
ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต  
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มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลปอ กับองค์กรทุกภาคส่วนในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต  
     1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลปอ กับ
องค์กรทุกภาคส่วน  
     1.2 ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพ่ือด าเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ ตลอดจนการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารด้านการทุจริต ในองค์การบริหารส่วนต าบลปอ จากทุกหน่วยงาน เพ่ือน าไปประมวล วิเคราะห์ เพ่ือใช้
ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
     1.3 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง และเป็นอิสระ 
ในการทาหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ  
     1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือทาการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลปอ โดยให้มีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต ในองค์การบริหารส่วนต าบล
ปอ  
     2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตในองค์การ
บริหารส่วนต าบลปอ  
     2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้งสร้าง
หลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น  
     2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
     2.4 ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน  
     2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ขององค์การบริหาร    
                    ส่วนต าบลปอ 
วัตถุประสงค์  

          มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาข้อบัญญัติข้อบังคับ
ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ  
     1.1 ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ที่มีพันธกิจด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตราก าลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
และความรับผิดชอบ  
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     1.2 ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลปอ สร้างระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ โดย
ก าหนดให้แยกอ านาจการบริหารงานออกจากอ านาจการพิจารณาคดี เพ่ือสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอ านาจ
หนึ่งได ้
     1.3 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปอ ด้วยกันเอง  
     1.4 ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการ ปฏิบัติงานด้าน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่อง และเป็นธรรม  
2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลปอ กับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  
     2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลปอ กับภาคเอกชนหรือ
หน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์การ  
                    บริหารส่วนต าบลปอ  
วัตถุประสงค์  

          มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกันและปราบปราม  การทุจริต
ภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้าง
มาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน  

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  
1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
      1.1 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการปูองกัน และปราบปรามการทุจริต
ทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ  
      1.2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพ่ือให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนให้
มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study) 



27 
 

แผนปฏิบัติการป้องกนัการทจุริตสีป่ี (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
 

บทที่ 4 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
๒. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติ งานตามหลักธรรมาภิบาล  
 
 
๓. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี 
ความซื่อสัตย์สุจริต  
4. เพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้

๑. ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอ 
๒.๑ ฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  
๒.๒ จัดท าประกาศประมวลจรยิธรรมแก่บุคลากรทั้งฝุายประจ า
และฝุายการเมือง  
๒.๓ จัดท าคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับและระเบียบที่เก่ียวข้อง
ประจ าตัวบุคลากรทุกคน  
๓.๑ โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น  
๓.๒ ประกวดค าขวัญ บทความ ด้านการปูองกันการทุจริต  
4.1 บริการข้อมูลข่าวสารการจดัซื้อจัดจ้าง 
4.2 การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้แก่ประชาชน 
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แผนปฏิบัติการป้องกนัการทจุริตสีป่ี (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและและแก้ไขปญัหาการทุจรติ 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
1.บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการทจุริต  
 
 
 
๒.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 
 
 

๑.๑ โครงการรับฟังความคิดเห็นเวทีประชาคม  
๑.๒ จัดทาตู ้ปณ. และ เว็ปไซต์ (www.por.go.th) แจ้งเหตุ
ทุจริต  
๑.๓ จัดทาตู้รับฟังความคิดเห็นและแจ้งเหตุทุจริต ตามหมู่บา้น  
1.4 จัดตั้งศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์และศูนย์ด ารงธรรม  
๒.๑ จัดตั้งเครือข่ายการปูองกันและเฝูาระวงัการทุจริตระหว่าง
ชุมชนและองค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
2.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการทุจริต  
๒.๓ แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงาน
ต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ  
2.4 ฝึกอบรมให้ความรู้ในการตรวจสอบและแจ้งขา่วการทุจริต
แก่ประชาชน  
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แผนปฏิบัติการป้องกนัการทจุริตสีป่ี (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
1.จัดท าระบบตรวจสอบ ควบคมุและถ่วงดุลให้
เหมาะสม  
 
 
 
 
 
๒.สร้างกลไกความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานกบั
ภาคเอกชน  
 

๑.๑ จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการควบคุม
ภายใน  
๑.๒ จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงในการจัดซ้อจัดจ้าง  
๑.๓ จัดทากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ราคากลาง ทาง
ประกาศและเวป็ไซต ์www.por.go.th 
๑.๔ จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจา้ง แผนการใช้จา่ยเงิน และ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ  
๒.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
2.2 จัดโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
พบสื่อมวลชน  
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แผนปฏิบัติการป้องกนัการทจุริตสีป่ี (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
1.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถ
เจ้าหน้าที่รัฐในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต  
 

๑.๑ จัดส่งเจา้หน้าที่ของ อบต.เข้าอบรมหลักสูตรการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งในและต่างประเทศ  
๑.๒ จัดท าศนูย์ข้อมูลความรู้กลางด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  
1.3 โครงการเสริมสร้างค่านิยมเพื่อปูองกันการทุจริตคอรัปชั่น 
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แผนปฏิบัติการป้องกนัการทจุริตสีป่ี (พ.ศ.2561-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
 

บทที่ 5 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ตามแผนปฏิบัติการ 
 
 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการหากมีเป็นลักษณะของโครงการจะต้องด าเนินการเขียนโครงการเพ่ือ
เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ หากเป็นกิจกรรม/มาตรการ อาจด าเนินการตามแนวทางของแต่ละส่วนราชการ
ก าหนดโดยไม่มีลักษณะเป็นโครงการ โดยการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการมี่มีเป็นลักษณะของโครงการ มี
รายละเอียดการเสนอโครงการ ดังนี้ 
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