
 
 
 
 
 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี 

 (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

ของ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

 



ค าน า 

 

  ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต  ระยะท่ี  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ตามท่ีคณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  เสนอและให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ  โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ  ๔  ปี  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ  
๒๐  ปี  และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ  เพ่ือยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ  
๕๐  และส านักงาน  ป .ป.ช. เห็นว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความส าคัญยิ่งในการบริหารและพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นเครื่องมือก าหนดทิศทางในการบริหารท้องถิ่น  ดังนั้น  เพื่อให้การ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามมติคณะรัฐมนตรี  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต
ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการต่อต้านการทุจริต
อย่างเป็นรูปธรรม 

  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี  
(พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพ่ือสร้างระบบการป้องกันและควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพ  และ
เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน  ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศสงคราม
กับการทุจริตคอร์รัปชั่น   
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ส่วนที่  ๑  บทน า 
 
              

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต  เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการ
ป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม ่

 

          การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น  
ได้แก่   การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ  ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึนเช่นเดียวกัน 
 

         ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  ๗  ประเภท  ดังนี้ 
        ๑)  การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้าง  และการเงินการคลัง  ส่วนใหญ่เกิด
จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        ๒)  สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
        ๓)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
        ๔)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
       ๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
       ๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
       ๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ  บารมี  และอิทธิพลท้องถิ่น 
 

       สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้  
ดังนี ้     

            ๑)  โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง  กฎหมาย  กฎระเบียบไม่รัดกุม  และอ านาจหน้าที่ โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็น
อีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
            ๒)  สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม  ท าให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 
             ๓)  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น  
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใส  ที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 



๒ 
             ๔)  การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่  การจัดซื้อ – จัดจ้าง  เป็นเรื่องของ
การผูกขาด  ดังนั้น  จึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ได้แก่  การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
             ๕)  การขาดจริยธรรม  คุณธรรม  ในสมัยโบราณ  ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน  แต่ในปัจจุบัน  พบว่า  คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง  และมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น  มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
             ๖)  มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี  คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน  คนที่เป็นเศรษฐี  มหาเศรษฐี  คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้   ผู้ที่มีค่านิยม
ที่ผิดเห็นเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซื่อเ ป็นคนเซ่อ  เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด  
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป  และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง   
 

๒. หลักการและเหตุผล 
              ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับว่ายิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหา
ล าดับต้นๆ  ที่ขัดขวางการพัฒนา  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่
เสมอ  ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ  สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption  Perception  Index - CPI)  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้
ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency  
International - IT)  พบว่า  ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี  ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  อยู่ที่  ๓๕ – ๓๘  
คะแนน  จากคะแนนเต็ม  ๑๐๐  โดยในปี  ๒๕๕๘  อยู่อันดับที่  ๗๖  จาก  ๑๖๘  ประเทศท่ัวโลก  และเป็น
อันดับที่  ๓  ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของ
ประเทศไทย  เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 
 

              แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา  ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริตไม่ว่าจะเป็น  การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต  (United  Nation  Convention  Against  Corruption  - UNCAC)  พ.ศ. ๒๕๔๖  การจัดตั้งองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  ๓  ฉบับ  แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้ มี
แนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง  สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัย
ทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม  ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง  (Vertical  Relation)  
หรืออีกนัยหนึ่งคือ  พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะใน
หมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม   วัตถุนิยม  ติดความสบาย  ยกย่องคนที่มีเงินและมี
อ านาจ  คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่ นเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้  ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังราก
ลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  ผนวกกับปัจจัย  
 



๓ 
ทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน  จึงส่งผลให้การท างานของกลไก
หรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ  ขาดความเข้มแข็ง 
 

              ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  ๓  เริ่มจาก
ปี  พ .ศ.  ๒๕๖๐  จนถึงปี  พ .ศ.  ๒๕๖๔  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็น
สังคมมิติใหม่  ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รบัความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  
หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศ
ไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ”  มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption  Perception  Index  :  CPI)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ในปี  พ .ศ.  ๒๕๖๔  ซึ่งการที่
ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ   
โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น  ๖  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
               ยุทธศาสตร์ที่  ๑  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
               ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
               ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
               ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
               ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
               ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index : CPI)   
               ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม  วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เพ่ือก าหนดแนวทางขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็ นรูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  
        
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
              ๑)  เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
              ๒)  เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง  
ข้าราชการฝ่ายบริหาร  และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  
              ๓)  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  (Good  Governce) 
               ๔)  เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s  participation)  และตรวจสอบ  (People’s  
audit)  ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 



๔ 
               ๕)  เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๔.  เป้าหมาย 
              ๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
              ๒)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของข้าราชการ 
              ๓)  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              ๔)  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีความเข้มแข็ง 
              ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
๕.  ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
           ๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  และบุคลการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม  และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต  (Anti - Corruption)  จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
          ๒)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good  Governance)  มีความโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
          ๓)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น  อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต 
           ๔)  สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็ง ในการเฝ้าระวังการทุจริต 
            ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ  ด้านการป้องกันการทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความ
ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  

    

 



 
 
 


