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ของ 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก 

อำเภอเทพสถิต    จังหวัดชัยภูมิ 
  



คำนำ 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหา
ลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้น ทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย  ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มัก  ถูกมอง
จากสังคมภายนอกว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฎข่าวการทุจริตตามส่ือ  และ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ  ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อ  ระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ันมีผลในเชิงลบ  
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI)  ซึ่งเป็น
เคร ื ่องมือที ่ใช ้ประเมินการทุจริตคอร์ร ัป ช่ันทั ่วโลกที ่จ ัดดโดยองค์กร  เพ ื ่อความโปร ่งในนานาชาติ 
(Transparency International – IT)  พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี  2555 – 2558 อยู่ท่ี 
35 – 38  คะแนน จากคะแนนเต็ม  100  โดยในปี  2558 อยู่อันดับที่ 76  จาก 168 ประเทศทั่วโลก  
และเป็นอันดับที่ 3  ในประเทศ  อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย  และล่าสุดพบว่าผล
คะแนนของประเทศไทย ปี  2559  ลดลง  3  คะแนน  จากปี 2558  ได้ลำดับท่ี 101  จาก 168  ประเทศ  
ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย  เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปช่ันอยู่ในระดับสูง  แม่ว่าในช่วง
ระยะที่ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต  ไม่ว่าจะ
เป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United  Nations 
Convention Against Corruption-UNCAC)  พ.ศ.  2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  3  ฉบับ  แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง  
สาเหตุท่ีทำให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีสำคัญของสังคมไทย ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้าง  สังคม
ซึ่งเป็นสังคมท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation)  หรืออีกนัยหนึ่งคือพื้นฐานของสังคม
อุปถัมภ์  ท่ีทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง  ยึดติด
กับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจคนไทยบางส่วนมองว่าการ
ทุจริตคอรัปช่ันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้  ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตหรือกล่าว  
ได้ว่าเป็นสส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานท่ีไม่ได้บูรณาการ  
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน  จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมาข้างต้น
ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ  ขาดความเข้มแข็งปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว ่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่ฉบับที่ 3  เริ่มจากปี  พ.ศ.  2560  จนถึงปี พ.ศ.  2564  ซึ่งมุ ่งสู ่การเป็น
ประเทศที่มีมาตฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยได้ร ับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์ร ักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ  โดยกำหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติต้านทุจริต”  มีเป้าหมายหลัก  
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index – CPI)  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50  ในปี  พ.ศ.  2564  ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ
ธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น  เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมี  พฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยุ่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้
ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น  6  
ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
  



  1. ยุทธศาสตร์ท่ี  1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  2. ยทุธศาสตร์ท่ี  2  ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  3. ยุทธศาสตร์ท่ี  3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  4. ยุทธศาสตร์ท่ี  4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  5. ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  6. ยุทธศาสตร์ที่  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต   (Corruption Perception 
Index – CPI)   
 สำนักงานป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิน่ปลอดทุจริต  ประจำปี พ.ศ. 2560  วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตด้วยการ
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี  3  (พ.ศ.  2560 – 2564)  และ
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  11 ตุลาคม  2559  ที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐแปลง  
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ  ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  4  ปี  และ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก  จึงจัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ  ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะนำไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอยา่ง
แท้จริง 
 
        องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 1 0.00 -

2 กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก 1 0.00

3 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 2 0.00

4 โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 3 60,000.00

5 กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน” 2 0.00

6 โครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 2 0.00

7 มาตรการการ จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 4 0.00

8 กิจกรรม ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 

ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก

2 0.00

9 การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก 4 0.00

10 โครงการ จัดทำรายงานการควบคุมภายใน 4 0.00

11 โครงการจัดประชาคมระดับตำบล/หมู่บ้าน 3 90,000.00

12 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 2 0.00

13 มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก” 3 0.00

14 กิจกรรม ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 4 0.00

15 มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 0.00



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

16 กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2 0.00

17 โครงการ อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่นผู้บริหาร 

สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2 0.00

18 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 3 0.00

รวมทั้งสิ้น 150,000.00 6 7 2 4

** ข้อมูล ณ วันที่ 08 เมษายน 2565

ชื่อ - สกุล ผู้ออกรายงาน นางสาวชญาดา พรีพรม

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


