
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 

เรื่อง  การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 3 ป (พ.ศ. 2562-2564) 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลทาขาม ไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริต 4 ป 

(พ.ศ. 2562-2564) เพ่ือใหการดําเนินงานสอดคลองกับตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ   

ท่ี 69/2557 เรื่อง  มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการ

และหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใน

สวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวน

รวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได  ประกอบกับ

นโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการ

ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล  เพ่ือใหการ

ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนตําบลทาขาม จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการดาน

การปองกันการทุจริต 4 ป(พ.ศ. 2560-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม และเพ่ือใหทุก

หนวยงานในองคการบริหารสวนตําบลทาขาม ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปราม

การทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลทาขามตอไป 

เพ่ือเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารของโครงการและปฏิบัติใหสอดคลองพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายท่ีเก่ียวของ  องคการบริหารสวนตําบลทาขามจึงขอประชาสัมพันธ

แผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริต 4 ป พ.ศ.(2560-2564) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย

ประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2562  
  

 

       (นางศิริรัตน  เอ่ียมสะอาด) 

         นายกองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 

 

    

 



 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 

(พ.ศ. 2562-2564) 

 

 
จัดทําโดย 

องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 

อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบรูณ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 1 
บทนํา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

บทนํา 
 
1.การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน
การทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 
 การทุจริตในระดับทองถิ่นพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก 
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค
สําคัญเพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต
ในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

 
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 
1. การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจางและการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก

การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5. สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
6. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ 
7. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมีและอิทธิพลทองถ่ิน 

 
สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปไดเปนประเด็น 
ดังนี้ 
1. โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแตพบวายังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการ
บังคับใชกฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมายกฎระเบียบไมรัดกุมและอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะ
ขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต 



2. ส่ิงจูงใจ  เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคน
ในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุผลนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะ
ทําพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส  การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีวับซอนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของ
ประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไป
ตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้ 

4. การผูกขาด  ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือจัดจาง เปนเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให
สินบนแกเจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการ
ผูกขาด ไดแก ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

5. การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม  รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัย
หนึ่งท่ีทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจรติเพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
ทําใหเจาหนาท่ีตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิมรายไดพิเศษใหกับตนเองและครอบครัว 

6. การขาดคุณธรรม จริยธรรม  ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบันพบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรง
กลัวบาปนอยลงและมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึนมองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึด
ผลประโยชนสวนรวม 

7. มีคานิยมท่ีผิด  ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตเปน
ยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมี
คานิยมท่ีผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกง
เปนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฏรบังหลวงโดยไมมีความละอายตอบุญและบาปและไม
เกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 

 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติเปนปญหา
ระดับตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการโดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น โดยในป 2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 
ประเทศท่ัวโลกและเปนอันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซียและ
ลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ไดลําดับท่ี 101 จาก 168 
ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย เปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง  
 แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน
การทุจริตไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต 
(UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปราม



การทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหา
การทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมท่ีลดนอยลง สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทย
ประกอบดวยปจจัยทางพ้ืนฐานโครงสรางสังคม ซ่ึงเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่งหรืออีกนัย
หนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ี
นองและพวกพองยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทย
บางสวนมองวาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมา
ตั้งแตอดีตหรืออาจกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว 
 ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2560
จนถึง พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชน
ไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
ในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติ
ตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริตไมนอยกวารอยละ 
50 ในป พ.ศ. 2564 โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้  
  

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต  
 
3.วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

1. เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมืองขาราชการ

ฝายบริหารบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ินโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

3. เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
4. เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมและตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
5. เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
 
4. เปาหมาย 

1. ขาราชการท้ังฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนแก
ประชาชนในทองถ่ิน 

2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของขาราชการ 



3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบในการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีมีความเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 

5. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตจนเปนท่ี

ยอมรับจากทุกภาคสวน 

5. ประโยชนของการจัดทําแผน 
1. ขาราชการท้ังฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยมและ
อุดมการณในการตอตานการทุจริตจากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม 
2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี มี
ความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 
3. ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมือง

ท่ีมีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายประชาชนท่ีมีความเขมแข็งตอไป 
4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
ในการปองกันการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สวนท่ี 2 
แผนปฏบิัตกิารปองกนัการทุจริต 
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สวนท่ี 1 บทนํา          

สวนท่ี 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและฉุดรั้งความเจริญกาวหนาการพัฒนา

ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซ่ึงในปจจุบันไดทวีความรุนแรงข้ึนอยางตอเนื่องทํา

ใหเกิดความเสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครอง

และการบริหารราชการเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานในภาครัฐ ซ่ึงเปน

หนวยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถแขงขันกับตางประเทศไดอยาง

ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ท่ีจะตองประสานความรวมมือท้ังภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือรวมกัน

พัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคูไปพรอมๆกัน โดยการปลูกฝงความซ่ือสัตย

สุจริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนคานิยมอ่ืนๆ ท่ีถูกตอง รวมท้ังเขาใจวิถีดําเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณคา 

ประกอบกับคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคําสั่งท่ี 69/2557 เรื่องมาตรการปองกัน

และแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐกําหนดมาตรการหรือ

แนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสราง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและสงเสริม

การมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตได 

เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาว บรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลทาขาม จึงได

จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต4 ป ขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม พ.ศ. 2562 – 2564 ข้ึน 

เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรและกลยุทธขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม ใหบรรลุเปาหมายและเปนการถือ

ปฏิบัติตามคําสั่ง 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึงเปน

นโยบายระดับชาติ ดวย 

 

 

 

        องคการบริหารสวนตําบลทาขาม 

 


