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ค าน า 
 

 จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและบทเรียนที่ได้ รับจาก 
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิด
ในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล!องกับสภาพปัญหาและ
สถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้อง       
ตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ต้องเผชิญอยู่จริงและเพ่ือให้เกิด
การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข็มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากลภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติ         
ต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปี ข้างหน้าจะมุ่งสู่การเป็นประเทศ 
ที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความรว่มมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชนของชาติและ
ประชาชน เพ่ือใหป้ระเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปรง่ใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 ดังนั้นเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ        
จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วน
ต าบลโรงหีบ ประจ าปี พ.ศ.2562-2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบต่อไป 
 
 
 

 
 
                                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
                                                                                  อ าเภอบางคนท ีจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 
 

เร่ือง                                                                                                  หน้า 
 

ส่วนที ่1 บทน า                                                                                    1 - 3 
  -  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
  -  หลักการและเหตุผล 
  -  วัตถุประสงค์การจัดท าแผน 
  -  เปา้หมาย 
  -  ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 
ส่วนที ่2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ           4 - 15 

  -  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 
ส่วนที ่3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ                                          16 - 90 
 
ภาคผนวก 
  -  ประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
  -  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  -  แบบฟอรม์รายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 

ส่วนที ่1 
บทน า 

 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์        
เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริตเพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการ
ทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น
ได้แก่การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้นมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าใหแ้นวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ าแนกเป็น 7 ประเภทดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณการท าบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลังส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 

3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจ และขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
 5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบ 

6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจบารมีและอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ดังนี้ 
 1) โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริตซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็งกฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุมและอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาส
หนึ่งที่ท าใหเ้กิดการทุจริต 
 2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยมสังคมทุนนิยมท าให้
คนในปจัจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวยด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิง่ขึ้น 
 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นนความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
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  4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐได้แก่การจัดซื้อ จัดจ้างเป็นเรื่องของการ
ผูกขาดดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้อเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ เจ้าหน้าที่
เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิ์ในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาดได้แก่การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
 5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายความยากจนถือเป็น 
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 6) การขาดจริยธรรมคุณธรรม  ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคนแต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึนมองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
 7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดีคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงินคนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูงด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดาเห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อเห็นคนโกงเป็นคนฉลาดย้อมจะท าการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวงโดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาปและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

2. หลักการเหตุผล 

 ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทาง           
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นในการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้น        
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  เป็นนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาลเพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติฯก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
 ดังนั้นเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯให้เกิดเป็นรูปธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบจึง
แสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบล
โรงหีบ ประจ าปี พ.ศ.256๒ – 2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบต่อไปและเพ่ือใหเ้กิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่า
สากลภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
ประเทศไทยในระยะ ๕ ปี ข้างหน้าจะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ 
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดร้ับความร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ        
ในดา้นความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
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๓. วัตถุประสงค์การจัดท าแผน 
 1. เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 2. เพ่ือสร้างสังคมท่ีไมท่นตอ่การทุจริตโดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

 3. เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 4. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 5. เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 

๔. เป้าหมาย 
      1. ข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในทอ้งถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่นปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
      2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของขา้ราชการ 
      3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      4. กลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
      5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระท าการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
     1. เป็นกลไกและเครื่องมือที่ส าคัญในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองคก์รส่งผลให้การบริหารงาน       
มีความโปร่งใส 
     2. จัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและลดปัญหาการทุจริตได้ 
     3. ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นความพึงพอใจและศรัทธาของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโรงหีบ 
     4. องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบจัดท าแผนป้องกันการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติแล้วจะสูงผลถึง
ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ด้วย 
 

 

 

 

 

 


