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คํานํา
การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและฉุดรั้งการพัฒนาศักยภาพและขีดสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ ในปจจุบันไดทวีความรุนแรงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดความเสียหายในวงกวาง
โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและการบริหารราชการเปน
อยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานในภาครัฐควรเปนหนวยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยใหมคี วามเจริญกาวหนาสามารถแขงขันกับตางประเทศได โดยจะตองประสานความ
รวมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการ
พัฒนาคนควบคูไปพรอมกัน ๆ กัน โดยการปลุกฝงความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนคานิยมอื่นๆ
ที่ถูกตอง รวมทั้งเขาใจวิถกี ารดําเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณคา
เพื่อใหการดําเนินการดังกลาว บรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา จึงได
จัดทําแผนปฏิบตั ิการปองกันการทุจริตประพฤติมชิ อบขององคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา (ระยะ ๔ ป)ขึ้น
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐใหเกิดผลในทางปฏิบตั ิ และ
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลแมต๋ําใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามวิสยั ทัศนทกี่ ําหนดไว

สารบัญ
สวนที่ ๑ บทนํา
๑. การวิเคราะหความเสีย่ งในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. หลักการและเหตุผล
๓. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
๔. เปาหมาย
๕. ประโยชนของการจัดทําแผน
สวนที่ ๒ แผนปฏิบัตกิ ารปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ๔ ป(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)
มิตทิ ี่ ๑ การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
มิตทิ ี่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
มิตทิ ี่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
มิตทิ ี่ ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตั ิราชการของ อปท.
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สวนที่ ๑
บทนํา
๑. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิ เ คราะหค วามเสี่ ย งในการเกิด การทุ จริ ต ในองค กรปกครองส วนท องถิ่น มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ
ตอ งการบง ชี้ค วามเสี่ย งของการทุจริต ที่มี อยูในองค กรโดยการประเมิ นโอกาสของการทุ จริ ตที่อาจเกิด ขึ้ น
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน
การทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวา ปจจัย ที่มีผ ลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแ ก
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุป ระสงค
สําคัญเพื่อใหบริการตางๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึน้
แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน ๗ ประเภท ดังนี้
๑) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิด จาก
การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎ ระเบียบ และกฎหมาย
๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เ กิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
๕) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
๖) สภาพหรือลั กษณะปญ หาของการทุจริต ที่เ กิด จากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ
๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น
สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้
๑) โอกาส แมวาในปจจุบันมีห นวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต แตพบวา ยังคงมีชองวา งที่ทํ าให เกิด โอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิด ขึ้ นจากการบังคับใช
กฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎ ระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต
๒) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัต ถุนิย ม สังคมทุนนิยม ทําใหค นใน
ปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร ง ใส การทุ จริ ต ในป จ จุ บั น มี รู ป แบบที่ ซั บ ซ อ นขึ้ น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาประชาชน ขาดกลไก

การตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริต ของบุค คล
เหลานี้
๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัด ซื้อ จัด จาง เป นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
๕) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึง่ ที่
ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําใหเจาหนาที่
ตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัต ยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวตอบาป
นอ ยลง และมีค วามเห็ นแกตัวมากยิ่ง ขึ้น มองแต ประโยชน สวนตนเป นที่ ตั้ งมากกวาที่จะยึด ผลประโยชน
สวนรวม
๗) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริต เปน
ยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิด เห็นวาการ
ทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เปนคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอ
ราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง
๒. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้องรังที่นับ วันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหา
ลําดับตนๆที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจสังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสวนใน
สังคมไทย ไมว าจะเปนภาคการเมือ ง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองส วนทอ งถิ่ นมั กถู กมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู เสมอ ซึ่งไดส งผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถิ่ นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร รัปชันมีผ ลในเชิงลบ
สอดคลองกับการจัดอันดับดัช นีชี้วัดภาพลักษณค อรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI)ซึ่งเปน
เครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันทั่วโลกที่จัดโอยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency
International – IT)พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ อยูที่ ๓๕-๓๘ คะแนน จาก
คะแนนเต็ม ๑๐๐โดยในป ๒๕๕๘ อยูอันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ ๓ ในประเทศ
อาเซีย นรองจากประเทศสิง คโปรแ ละประเทศมาเลเซี ยและล าสุดพบวาคะแนนของประเทศไทยป ๒๕๕๙
ลดลง ๓ คะแนน จากป ๒๕๕๘ ไดลําดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ประเทศซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย
เปนประเทศที่มีปญหาคอรรัปชันอยูในระดับสูง

แมวาในชวงระยะที่ผานมาประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน
การทุ จริ ต ไมว า จะเป นการเปนประเทศภาคี ภ ายใต อ นุสั ญ ญาสหประชาชาติ ว าดวยการต อตา นการทุ จริ ต
(United Nations Convention Against Corruption – UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองคกรตาม
รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว ๓ ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมที่
ลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐาน
โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation)หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูล กันโดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและ
พวกพ อง ยึ ดติ ด กับ กระแสบริโ ภคนิ ยม วั ตถุ นิยม ติ ดความสบาย ยกย องคนที่ มีเ งินและมี อํานาจ คนไทย
บางสวนมองวาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมา
ตั้งแตอดีต หรื อกลวงไดวา เปนสวนหนึ่งของคา นิย มและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกั บปจจั ย ทางด านการ
ทํางานที่ไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความ
พยายามที่ไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง
ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ ๓ เริ่มจากป
พ.ศ ๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติ
ใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยกําหนดวิสัยทัศน "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้
ชาติตานทุจริต" มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทย ไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น
การบริห ารงานภาครั ฐต องมี ระดั บธรรมาภิ บาลที่สู งขึ้น เจาหนา ที่ ข องรั ฐ และประชาชน ต องมีพฤติ กรรม
แตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตร
การดําเนินงานหลักออกเปน ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรม
ในทางปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปรงใสสรางคานิย ม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัด ทําแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริตเพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ผานโครงการ/
กิ จกรรม/มาตรการต า งๆ ที่ เ ป นรู ป ธรรมอย างชั ด เจนอั น จะนํ าไปสู การปฏิ บั ติ อย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง
๓.วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
๑) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต ของผูบริหารองคกรปกครองสวนทอ
ถิ่น
๒) เพื่ อยกระดับ จิต สํา นึ กรั บผิ ด ชอบในผลประโยชนข องสาธารณะของขาราชการฝ า ยการเมื อง
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถิ่น
๓) เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี (Good Governance)
๔) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People's audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรฐาน รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
๔. เปาหมาย
๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง
ประชาชนในทอ งถิ่ น มีจิต สํ านึ กและความตระหนักในการปฏิ บัติห น า ที่ราชการให บั งเกิด ประโยชน สุ ข แก
ประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริย ธรรม การขัด กัน
แหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิช อบ
ของขาราชการ
๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับ สนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม
๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภ าพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
๕. ประโยชนของการจัดทําแผน
๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุค ลากรขององคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํ า
รวมถึงประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณใน

การตอตานการทุจริต (Anti – Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน
๒) องคการบริหารสวนตําบลแมต๋ําสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
๓) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต
๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
๕) องคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํามีแนวทางการบริห ารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทําการทุ จริตและประพฤติมิช อบ จนเปนที่ ยอมรั บจากทุกภาคสวนใหเ ปนองคกรปกครองสวนทองถิ่ น
ตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือ
กันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตทีเ่ ขมแข็งอยางยั่งยืน

สวนที่ ๒
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ๔ ป
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)

