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ค าน า 

   
                    การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า

การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่องท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม ระบบ
การเมืองการปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่
หน่วยงานในภาครัฐ   ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้  อย่างทัดเทียมที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและ
มีคุณค่า  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่  ๖๙/๒๕๕๗  เรื่อง มาตรการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ  ก าหนด 
มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้ เพ่ือให้
การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี  ๓   (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  และเพ่ือก าหนด
แนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  
        
 

คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 

                                                                 เมษายน  ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



   

 
สารบัญ 

  
        หน้า 

 

ส่วนที่  ๑ บทน า        
๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงในกรเกิดการทุจริตในองค์กร    ๒ 

  ๑.๒ หลักการและเหตุผล        ๓ 
  ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน      ๔ 
  ๑.๔ เป้าหมายของการจัดท าแผน       ๕ 
  ๑.๕ ประโยชน์ของการจัดท าแผน       ๕ 

๑.๖  กรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต    ๖ 
           ๑.๗  ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต    ๑๐ 
 
ส่วนที่  ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  และจ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการ ๔ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

 มิติที่  ๑  การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต        ๑๒ 
 มิติที่  ๒  การบริหารราชการเพ่ือปป้องกันการทุจริต       ๑๗ 
 มิติที่  ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   ๒๐ 
 มิติที่  ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ    ๒๔ 
   การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ส่วนที่  ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 มิติที่  ๑  การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต        ๒๗ 
 มิติที่  ๒  การบริหารราชการเพ่ือปป้องกันการทุจริต       ๔๗ 
 มิติที่  ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   ๕๒ 
 มิติที่  ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ    ๖๒ 
   การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
ส่วนที่  ๑ 
บทน า 

 
การป้องกันการทุจริตนับเป็นเรื่องส าคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามการทุจิรต  เพราะเป็นการดับ

ปัญหาที่สาเหตุซึ่งหากปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะสร้างปัญหาความเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติ  
คณะกรรมการ  ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  ๓  ฉบับ  
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  ๓  เริ่มจากปี  พ.ศ.๒๕๖๐  จนถึงปี  พ.ศ.๒๕๖๔  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption  Perceptions  Index : CIP)  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  ๕๐  ในปี  พ.ศ.๒๕๖๔  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรร
มาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้
ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริจประพฤติมิชอบ  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)     

 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
ซึ่งถื่อเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการ
ปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งที่กรมส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิไตย  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกินกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น  ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ  หาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริตน าเงินทุกบาททุกสตางค์มาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  พัฒนา
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง  ประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ   การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  และส่งเสริมให้องคืกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินแก้ไขปัญหาระดับ
พ้ืนที่  ส่วนการก ากับดูแลจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนดและตองเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
  

 ทั้งนี้  ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน  ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ  บั่นทอนความมีคุณธรรม  จริยธรรม   
 
   



   

         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)     ๑ 
 
ซื่อสัตย์สุจริต  ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นบางส่วนให้เหือดหายไป  และหากจะว่ากันไปแล้วเรื่องใน
ท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน  เพียงแต่คนท างานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นม าจ านวนมาก  และมากกว่าคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  จึงมีโอกาสและ
ความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่นอาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า  แม้ว่า
โอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทางจะมีได้ไม่มากเท่ากับคนที่ท างานใน
หน่วยงานราชการอ่ืน  และมูลค่าความเสียหายของรัฐ  ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิด
ขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  

 ๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
       การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว มี
วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่
อาจเกิดขึ้น  ตลอดจนบุคคล  หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุม
และการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  
 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้นมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน  

 

ลักษณะการทุจริต   จ าแนกเป็น  ๖ ประเภท ดังนี้  
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่

เกิดจาก การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม  
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน

การตรวจสอบ จากภาคส่วนต่างๆ  
 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้  
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ 
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก 
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต  

๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน 
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ 
ทุจริตมากยิ่งข้ึน  
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๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด กลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหล่านี้   

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

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

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

๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น 
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด 
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า 
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง   

 
 ๑.๒ หลักการและเหตุผล    

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหา ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูก
มองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การ ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเป็น 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕-๓๘  คะแนน จาก 
คะแนนเต็ม ๑๐๐  โดยในปี ๒๕๕๘  อยู่อันดับที่  ๗๖  จาก ๑๖๘  ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ใน
ประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
๒๕๕๙  ลดลง  ๓  คะแนน จากปี  ๒๕๕๘   ได้ล าดับที่  ๑๐๑  จาก  ๑๖๘  ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็น
ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง    

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การป้องกัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖  การจัดตั้งองค์กรตาม 
รัฐธรรมนูญ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
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ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  ๓  ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มี
แนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัย
ทางด้านพ้ืนฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) 
หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะใน
หมู่ญาติพ่ีน้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมี
อ านาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึก
ในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัย
ทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไก
หรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง   

           ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่ม
จากปี พ.ศ. ๒๕๖๐  จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด   ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
ก าหนด ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจรติ  
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)     
 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 

รูปธรรมในทางปฏิบัติ   เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่  ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้วจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส  สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการจดท าแผน 
  ๑)  เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระแก้ว 

          ๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระแก้วรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
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         ๓)  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้วเป็นไปตามหลักบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)   
         ๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 

audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  
        ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องค์การบริหารส่วต าบลสระแก้ว 
 

๑.๔ เป้าหมาย 
  ๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
สระแก้ว  รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ   
                    ๒)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ ของข้าราชการ   
                   ๓)  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
                   ๔)  กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระแก้วที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  
                   ๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้วมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

๑.๕ ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
      ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล

สระแก้ว  รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และ
อุดมการณ์ในการ ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption)  จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรร
มาภิบาล รวมถึงหลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน   

      ๒) องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้วสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้   

      ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่ มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต   

       ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้วทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต   

       ๕) องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้วมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาส
ในการกระท า การทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความ
ร่วมมือกันเป็น เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน    
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๑.๖  กรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
                  กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ต่างมีข้อบัญญัติไว้อย่างชัดเจน  คือ  ให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสาม
ประเภทดังกล่าวปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่  “ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”  ในท้องถิ่น  และ
เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตระหนักถึงการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนใน
ท้องถิ่นดังกล่าว  กฎหมายทั้งสามฉบับนี้จึงได้มีบทบัญญัติก าชับให้องค์กรปกคราองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการตาม
หลักการที่มีกฎหมาย  ระเบียบเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ก าหนดไว้ด้วย 
  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖  โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการท า
ให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนได้นั้น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการตามแต่ละภารกิจต้อ งเป็นไป
ด้วยความชื่อสัตย์  สุจริต  มีขั้นตอนการด าเนินการที่โปร่งใส  มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินการได้ทุกขั้นตอน  
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  หากการด าเนินตามภารกิจนั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน 
  การมีส่วนร่วมของประชาชน  ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา  การจัดท า
งบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบ    
โดยให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรายงาผลการด าเนินงาน  การงบประมาณ  การเงิน  การ
จัดหาพัสดุ 
 การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ดังกล่าว  ยังสอดคล้องกับค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  ๖๙/
๒๕๕๗  เรื่อง   มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประเพฤมิชอบ   ลงวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๗  มี
ความว่า  : 
   “ข้อ  ๑  ในทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัยหาการทุจริจและประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นในการสร้างธรรมาภิ
บาลในการบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ  เฝ้าระวัง  เพื่อสกัดกั้นมิให้
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้” 
 

 หากพิจารณาถึงสิ่งที่มีส่วนจูงใจให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใช้อ านาจหน้าที่ของตนไปในทาง
ที่ไม่ชอบประกอบด้วยปัจจัยหลัก  ๒  ประการ  คือ 
  ๑) ปัจจัยภายใน  เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิดส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค านึงถึงประโยชน์สุขของปะชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง  ความมีจิตส านึกและ
ตระหนักในลักษณะดังกล่าวที่มั่นคง  ไม่ขาดตกบกพร่อง  แม้จะมีโอกาสและมีของมาล่อใจมากมายขนาดไหน  ก็ไม่
อาจจูงใจ  ฉุดดึงให้คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หลงใหลใช้อ านาจหน้าที่ไปหาประโยชน์ให้ตนเอง  
ในทางตรงข้าม  หากจิตส านึกและความตระหนักที่ว่านั้นไม่ม่ันคง  มีปัญหา  และประจวบเหมาะกับปัจจัยภายนอกที่
จะกล่าวต่อไป  จะยิ่งมีส่วนชักน าให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ไปในทางท่ีไม่ชอบ  ไม่บังควร 
  ๒) ปัจจัยภายนอก  คือประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ  ที่จะได้รับและโอกาสของความเสี่ยงต่อการท า
ให้ถูกลงโทษที่จะเกิดข้ึนจากการใช้อ านาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  ซึ่งในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องเฉพาะ 
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กับคนที่มีความบกพร่องในเรื่องจิตส านึกและความตระหนักเท่านั้น  เพราะตามประมวลกฎหมายอาญา  ค าว่า  “โดย
ทุจริต”  มีความหมายเดียวกันกับค าว่า  “การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเพ่ือตนเองหรือบุคคลอ่ืน”  จึงไม่ใช่
วิสัยของคนท างานเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  โดยนัยนี้การได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตนรวมถึงบุคคลอื่นจะเป็นปัจจัย
อีกประการหนึ่ง  ที่เป็นเหตุชักน าให้คนของรัฐใช้อ านาจหน้าที่ในทางมิชอบ 
 ส่วน  “ประโยชน์”  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  อาจปรากฏตัวอยู่ในรูปแบบที่เป็น  
“ทรัพย์สิน”  ซึ่งเป็นได้ทั้งสิ่งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง  แต่ต้องเป็นสิ่งที่มีราคาและอาจถือเอามาเป็นของตนเองได้ 
 อย่างไรก็ตาม  การได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตนไม่ได้เป็นค าตอบสุดท้าย  ที่จะท าให้คนของรัฐตัดสินใจใช้
อ านาจหน้าที่ไปในทางมิชอบ  เพราะแม้ประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับจะมีมากมายสักปานใด  แต่ถ้าการใช้อ านาจหน้าที่
ดังกล่าวไปแล้วมีเหตุท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกลงโทษได้มาก  คนของรัฐเองก็เกิดอาการลังเลไม่กล้าเสี่ยงตัดสินใจ
ท าความผิด  และสิ่งที่จะท าให้การใช้อ านาจหน้าที่ไปในทางมิชอบเกิดความเสี่ยงในลักษณะดังกล่าว  ดังนั้นควรท าให้
การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีขั้นตอนการด าเนินงานที่โปร่งใส  มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินการได้ทุกขั้นตอน  
และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น  ส านักงาน  ป.ป.ช.  จึงได้พิจารณาก าหนดให้มีกรอบการจัดท า  “แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต”  ส าหรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปปฏิบัติ  ประกอบด้วยสาระส าคัญ  ๒  ส่วน  คือ 

ส่วนที่  ๑  ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในด้วยการปลูกและปลุกจิตส านึก
และความมีตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีจริยธรรม  การค านึงถึงประโยชน์
สุขของประชาชนในท้องถิ่นซึ่งได้น ากลุ่มประชาชนและเด็กมารวมไว้ในส่วนนี้ด้วย  เนื่องจากการด าเนินการตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่ว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  ได้ก าหนด
ไว้ประการหนึ่ง  คือ  “การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชน
ให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม”  ซึ่งได้ก าหนดให้เป็นมิติที่  ๑ 

ส่วนที่  ๒  ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยภายนอก  โดยให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินการให้มีการบริหารราชการที่โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  โดยก าหนดไว้ในมิติที่  ๒ – มิติที่  ๔  มีสาระส าคัญดังนี ้

 

มิติที ่ ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  ประกอบด้วย 
             ๑.๑  การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใน  ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
   ๑.๑.๑  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ 

          ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
  ๑.๑.๒  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
  ๑.๑.๓  สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง 

ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๑.๒  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น    ใน  ๓ 
ลักษณะ ดังนี้ 

  ๑.๒.๑  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
  ๑.๒.๒  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
  ๑.๒.๓  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
   



   

         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)               ๗ 
 

  ๑.๓  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน   ใน  ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
  ๑.๓.๑  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
  ๑.๓.๒  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
  ๑.๓.๓  สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
 

มิติที่  ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  ประกอบด้วย 
   ๒.๑  แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
   ๒.๒  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  ได้แก่ 

            ๒.๒.๑  สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม  ทั้งในเรื่อง 
                      การบรรจุแต่งตั้ง  โยกย้าย  โอน  เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
   ๒.๒.๒  สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ  การจัดหาพัสดุ การใช้ 
            ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ  โดยยึดถือและปฏิบัติไปตามกฎหมาย 
    ระเบียบ  กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
   ๒.๒.๓  สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน  เพื่อให้เกิดความ 
    พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  ๒.๓  มาตรการการใช้ดุลยพินิจและการใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  โดยด าเนินการให้มีภารกิจ  ดังนี้ 
   ๒.๓.๑  มีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ 
    ประชาชนรายละเอียดที่เก่ียวข้องในแต่ละข้ันตอน  เปิดเผย  ณ  ที่ท าการและ 
    ในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๒.๓.๒  มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง   อนุญาต   อนุมัติ   ปฏิบัติ 

ราชการแทน  หรือการด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

  ๒.๔  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ  การปรระเพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์  ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
   ๒.๔.๑  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
   ๒.๔.๒  ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
   ๒.๔.๓  ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒.๕  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ  หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
   ๒.๕.๑  ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัตหน้าที่ราชการ 
    ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต มีคุณธรรม  จริยธรรม และการบริหารกิจกร 
    บ้านเมืองที่ด ี
   ๒.๕.๒  มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ  จังหวัด  อ าเภอที่ได้ด าเนินการ 
    ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการของ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๒.๕.๓  ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณี 
    มีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการ 
    ตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 
   



   

         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)               ๘ 
 
 มิติที่  ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ประกอบด้วย 
    ๓.๑  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน  โดย 
   ๓.๑.๑  จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาราชการ 
   ๓.๑.๒  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหาร 
    งบประมาณ  การเงิน  การจัดหาพัสดุ  การค านวณราคากลาง  รายงานผล 
    การปฏิบัติงาน  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 

กฎข้อบังคับ  ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

   ๓.๑.๓  มีการปิดประกาศ  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น 
    ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
  ๓.๒  การรับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  โดย 
   ๓.๒.๑  มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ในการด าเนินกิจการตาม 
    อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะการด าเนินกิจการ 
    ที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่  และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
   ๓.๒.๒  มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
   ๓.๒.๓  มีการรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
    ได้ทราบถึงการได้รับเรื่องระยะเวลา  และผลการด าเนินการเก่ียวกับการ 
    ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  ๓.๓  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย 
   ๓.๓.๑  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา  การจัดท างบประมาณ 
   ๓.๓.๒  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
   ๓.๓.๓  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 มิติที่  ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
    ๔.๑  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน  ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด  โดยองค์กรปกคราองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้มี 
   ๔.๑.๑  มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
   ๔.๑.๒  มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน  โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการ 
    ปรับปรุง  หรือบริหารความเสี่ยง  และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผน 
    การปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
  ๔.๒  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ  หรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้   โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้มี 
   ๔.๒.๑  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคล 
    เกี่ยวกับการบรรจุ  แต่งตั้ง  โอนย้ายข้าราชการ  พนักงาน ลูกจ้าง 
 
 
   



   

         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)               ๙ 
   ๔.๒.๒  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงบประมาณ 
    การรับ – จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
   ๔.๒.๓  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการจัดหาพัสดุ 
  ๔.๓  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
   ๔.๓.๑  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้  ความเข้าใจในการ 
    ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
   ๔.๓.๒  ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย 
    บริหารตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
    โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
  ๔.๔  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน  (Community)  และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต   ประกอบด้วย 
   ๔.๔.๑  ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
   ๔.๔.๒  บูรณากการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

         ๑.๗  ขัน้ตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
       ขั้นตอนที่  ๑ การเตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประกอบด้วย 
             ๑. จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
สระแก้ว  เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย  

๑) องค์ประกอบ 
   ๑. นายกองค์การบริการส่วนต าบลสระแก้ว   เป็นประธานคณะท างาน 
     ๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว เป็นคณะท างาน 
   ๓. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว เป็นคณะท างาน 
   ๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  เป็นคณะท างาน 
   ๔. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว เป็นคณะท างาน 
   ๕. หัวหน้าส านักปลัด    เป็นคณะท างาน 
   ๖. ผู้อ านวยการกองคลัง    เป็นคณะท างาน 
   ๗. ผู้อ านวยการกองช่าง    เป็นคณะท างาน 
   ๘. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  เป็นคณะท างาน 
   ๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เป็นคณะท างานและเลขานุการ 
   ๑๐. นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  ๒) อ านาจหน้าที่ 
  ๑. ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  ๒. วางแผน  จัดท า  ทบทวน  และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  ๓. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  ๔. จัดท ารายงานการติดตามประเมินผลพร้อมสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
  ๕. หน้าที่อื่นๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้วเห็นควรเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
 
 

 
   



   

         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)               ๑๐ 
๒. ศึกษารูปแบบ  กรอบรายละเอียดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ดังนี้ 
     ๑) กรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
     ๒) รูปแบบ  รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
 
ประกอบด้วย  ๔  มิติ  ดังนี้ 
 มิติที่  ๑  การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
 มิติที่  ๒  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 มิติที่  ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 มิติที่  ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ อปท. 
      

ขั้นตอนที่  ๒  ทบทวนปรับปรุงและเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม/มาตรการในแผนพัฒนา  ๔  ปี 
         ทบทวนปรับปรุงและเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม/มาตรการในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๔)  และจัดหมวดหมู่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามกรอบแนวคิดการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต  ๔  มิติ  ดังนี้ 

 ๑. ทบทวนปรับปรุงและเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม/มาตรการในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔) ที่มีในแผนอยู่แล้ว  และน ามาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องตามกรอบแนวคิดการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต  ๔  มิติ   
  ๒. พิจารณาเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สอดคล้องตามกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต  ๔  มิติ  ซึ่งมีทั้งใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
 
 ขั้นตอนที่  ๓  การจัดท าแผนปฏิบัติการป้อกันการทุจริต 
          น าโครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ปรับปรุงแล้วจากขั้นตอนที่  ๒  มาจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทจุริต  ๔  ปี  ตามเค้าโครงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ดังนี้ 
  ส่วนที่  ๑  บทน า  
       - การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
       - หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กร) 
       - วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
       - เป้าหมาย 
       - ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
  ส่วนที่  ๒  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจิรต  (๔  ปี) 
       - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการในปีงบประมาณ  
                                     (๔ ปี)  แยกตาม  ๔  มิต ิ
  ส่วนที่  ๓  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
   



   

         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)               ๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

แบบรายงานประเมินผลตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ของ 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว 
อําเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 


