
 
 
 

1 

 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต พ.ศ. 2562 - 2564 

 ขององคการบริหารสวนตําบลทามวง อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุร ี

...................................... 
 

หลักการและเหตุผล  

  ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหา
ลําดับ ตนๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนใน
สังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจากภายนอก
สังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการ
อยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยาง
ยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI)ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชั่นท่ัว
โลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International : IT)พบวาผลคะแนนของประเทศไทย
ระหวางป2555 – 2558 อยูท่ี 35-38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 
ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผล
คะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ไดลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถ
สะทอนใหเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง 
 

  แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ปองกันการทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption : UNCAC)พ.ศ.2546 การจัดต้ังองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุ
ท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสรางสังคม ซ่ึงเปนสังคม
ท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําให
สังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม  ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรัปชั่นเปนเรื่องปกติท่ี
ยอมรับไดซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึง
สงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความ
เขมแข็ง 
 

  ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป 
พ.ศ.2560 จนถึงป พ.ศ.2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ี
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน 

สวนท่ี  ๑ 
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ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต”มี
เปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.2564  
ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและ
ประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบันไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได
กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 

  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ       
และตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีไดสรางความขมข่ืนใจใหแก
คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริตของคนทํางาน
ราชการสวนทองถ่ินบางสวนใหเหือดหายไป และหากวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับ
คนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนมากกวา
คนทํางานในหนวยราชการอ่ืนๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทํางานในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่อง
การใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริตตลอดจนแสดงใหเห็นถึงเจตจํานง
ทางการเมืองของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม สํานักงาน ป.ป.ช. 
จึงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔ ภายใตยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยดําเนินการสงเสริมให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกัน
การทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ  

 

  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 
(พ.ศ.2560 - 2564) องคการบริหารสวนตําบลทามวง จึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีมี
ความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต พ.ศ.2562 – 2564 ขององคการบริหารสวนตําบลทามวง เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสู
การปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยาง
แทจริง 
   
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 
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วัตถุประสงคการจัดทําแผน 
  ๑. เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ทามวง 
  ๒. เพ่ือสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต โดยการเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมการขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
  ๓. เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลทามวงเปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 

 ๔. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 
  ๕. เพ่ือเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองคการบริหารสวนตําบลทามวงท่ีมี
ประสิทธิภาพและเขมแข็ง 

 

เปาหมาย 

  1. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทามวง คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทามวง 
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทามวง รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
  2. เปนเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
พนักงานสวนตําบล 
  3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบรหิารราชการขององคการบริหารสวนตําบลทามวง 
  4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลทามวงมีความเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 
  5. องคการบริหารสวนตําบลทามวงมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 
 

ประโยชนของการจัดทําแผน 

   1.สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทามวง คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทามวง
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทามวงรวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะ
นํามาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณในการตอตานการทุจริต(Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม 
จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและ
ชีวิตประจําวัน 
   2. องคการบริหารสวนตําบลทามวงสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
   3. ภาคประชาชนมีสวนรวมต้ังแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ีมีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต 
   4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลทามวงท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
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   5. องคการบริหารสวนตําบลทามวงมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  ๖. องคการบริหารสวนตําบลทามวงจัดทําแผนปองกันการทุจริตและนําไปสูการปฏิบัติแลวจะ

สงผลถึงระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 
องคการบริหารสวนตําบลทามวง อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 


