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ส่วนที่ 1 
 บทน ำ  
 

1. การวเิคราะหค์วามเสี่ยงในการเกดิการทจุริตในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ต้องกำรบ่งชี้ควำมเสี่ยงของกำรทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยกำรประเมินโอกำสของกำรทุจริตที่อำจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงำนที่อำจเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำทุจริต เพื่อพิจำรณำว่ำกำรควบคุมและกำรป้องกัน
กำรทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่ำ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรขยำยตัวของกำรทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
กำรกระจำยอ ำนำจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่ำโดยหลักกำรแล้วกำรกระจำยอ ำนำจมีวัตถุประสงค์
ส ำคัญเพื่อให้บริกำรต่ำง ๆ ของรัฐสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของชุมชนมำกขึ้น มีประสิทธิภำพมำก
ขึ้น แต่ในทำงปฏิบัติท ำให้แนวโน้มของกำรทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมำกขึ้นเช่นเดียวกัน 
 ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี ้

1. กำรทุจริตในด้ำนงบประมำณ กำรท ำบัญชี กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรเงินกำรคลัง ส่วนใหญ่เกิด 
จำกกำรละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. สภำพหรือปัญหำที่เกิดจำกตัวบุคคล 
3. สภำพกำรทุจริตอันเกิดจำกช่องว่ำงของกฎระเบียบและกฎหมำย 
4. สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่เกิดจำกกำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ และขำดคุณธรรม

จริยธรรม 
5. สภำพหรือลักษณะปัญหำที่เกิดจำกกำรขำดประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ 
6. สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่เกิดจำกอ ำนำจ บำรมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

 
สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1. โอกำส แม้ว่ำในปัจจุบันมีหน่วยงำนและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร 

ทุจริตแต่พบว่ำ แต่พบว่ำยังคงมีช่องว่ำงที่ท ำให้เกิดโอกำสของกำรทุจริต ซึ่งโอกำสดังกล่ำวเกิดขึ้นจำกกำร
บังคับใช้กฎหมำยที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมำย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ ำนำจหน้ำที่โดยเฉพำะข้ำรำชกำรระดับสูงก็
เป็นอีกโอกำสหนึ่งที่ท ำให้เกิดกำรทุจริต 

2. สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่ำสภำวะทำงเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท ำให้คน 
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่กำรสร้ำงควำมร่ ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้ำหน้ำที่มีแนวโน้มที่จะท ำพฤติกรรม
กำรทุจริตมำกยิ่งขึ้น 

3. กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส ปัจจุบันเป็นที่ทรำบดีว่ำกำรทุจริตในปัจจุบันมี 
รูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพำะกำรทุจริตในเชิงนโยบำยที่ท ำให้กำรทุจริตกลำยเป็นควำมชอบธรรมในสำยตำ
ของประชำชน ขำดกลไกกำรตรวจสอบควำมโปร่งใสที่มีประสิทธิภำพ 

4. กำรผูกขำด ในบำงกรณีกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ ได้แก่ กำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง เป็นเรื่องของกำร 
ผูกขำด ดังนั้นจึงมีควำมเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทำงธุรกิจ ในบำงครั้งพบบริษัทมีกำรให้สินบนแก่
เจ้ำหน้ำที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในกำรด ำเนินงำนโครงกำรของภำครัฐ รูปแบบของกำรผูกขำด ได้แก่ กำร
ผูกขำดในโครงกำรก่อสร้ำงและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนภำครัฐ 
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5. กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รำยได้ไม่เพียงพอต่อรำยจ่ำย ควำมยำกจนถือเป็นปัจจยัหน่ึง 
ที่ท ำให้ข้ำรำชกำรมีพฤติกรรมทุจริต เพรำะควำมต้องกำรที่จะมีสภำพควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ต้อง
แสวงหำช่องทำงเพื่อเพิ่ม”รำยได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6. กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบรำณ ควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับกำรเน้นเป็น 
พิเศษ ถือว่ำเป็นเครื่องวัดควำมดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่ำ คนมีควำมละอำยต่อบำปและเกรงกลัวบำป
น้อยลง และมีควำมเห็นแก่ตัวมำกยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมำกกว่ำที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

7. มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่ำนิยมของสังคมได้เปลี่ยนจำกยกย่องคนดี คนที่มีควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็น 
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหำเศรษฐี คนที่มีต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่ำนิยมที่ผิด
เห็นว่ำกำรทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดำ เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลำด ย่อมจะท ำ
กำรทุจริตฉ้อรำษฎร์บังหลวง โดยไม่มีควำมละอำยต่อบุญและบำป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมำยของบ้ำนเมือง 
 
หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหำเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีควำมรุนแรง
และสลับซับซ้อนมำกยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้ำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต่อควำมมั่นคงของชำติ เป็นปัญหำ
ล ำดับต้น ๆ ที่ขัดขวำงกำรพัฒนำประเทศทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง เนื่องจำกเกิดขึ้นเกิดขึ้นทุก
ภำคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่ำจะเป็นภำคกำรเมือง ภำครำชกำร โดยเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จำกภำยนอกสังคมว่ำเป็นองค์กรที่เอื้อต่อกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรำกฏข่ำวกำรทุจริตตำมสื่อและ
รำยงำนของทำงรำชกำรอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสกำรกระจำยอ ำนำจและควำมศรัทธำต่อระบบ
กำรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่ำงยิ่ง ส่งผลให้ภำพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิง
ลบ สอดคล้องกับกำรจัดอันดับดัชนีชี้วัดภำพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่ง
เป็นเครื่องมือที่ ใช้ประเมินกำรทุจริตคอร์รัปชันทั่ วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อควำมโปร่งใสนำนำชำติ
(Transparency International - IT) พบว่ำ ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่ำงปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 
– 38 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จำก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็น
อันดับที่ 3 ในประเทศอำเซียนรองจำกประเทศสิงคโปร์และประเทศมำเลเซีย และล่ำสุดพบว่ำผลคะแนนของ
ประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน ได้ล ำดับที่ 101 จำก 168 ประเทศ ซึ่งสำมำรถสะท้อนให้เห็นว่ำ
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหำกำรคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
 แม้ว่ำในช่วงระยะที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมในกำรปรำบปรำมป้องกันกำร
ทุจริต ไม่ว่ำจะเป็นกำรเป็นประเทศภำคีภำยใต้อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption – UNCAC) พ.ศ. 2546 กำรจัดตั้งองค์กรตำมรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคณะกรรมกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติได้จัดท ำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมำแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหำกำรทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อย
ถอยลง สำเหตุที่ท ำให้กำรทุจริตเป็นปัญหำที่ส ำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทำงด้ำนพื้นฐำนโครงสร้ำง
สังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนควำมสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐำนของ
สังคมอุปถัมภ์ที่ท ำให้สังคมไทยยึดติดกับกำรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพำะในหมู่ญำติพี่น้องและพวกพ้อง ยึด
ติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดควำมสบำย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ ำนำจ คนไทยบำงส่วนมองว่ำกำร
ทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่ำเป็นปัญหำที่ฝังรำกลึกในสังคมไทยมำตั้งแต่อดีต หรือ
กล่ำวได้ว่ำเป็นส่วนหนึ่งของค่ำนิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทำงด้ำนกำรท ำงำนที่ไม่ได้   
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บูรณำกำรควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้กำรท ำงำนของกลไกหรือควำมพยำยำมที่ได้กล่ำว
มำข้ำงต้นไม่สำมำรถท ำได้อย่ำงเต็มศักยภำพ ขำดควำมเข้มแข็ง 
 ปัจจุบันยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจำกปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่กำรเป็นประเทศที่มีมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับควำมร่วมมือจำกฝ่ำยกำรเมือง หน่วยงำนของรัฐ
ตลอดจนประชำชน ในกำรพิทักษ์รักษำผลประโยชน์ของชำติและประชำชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้ำนควำมโปร่งใสทัดเทียมนำนำอำรยประเทศ โดยก ำหนดวิสัยทัศน์”ประเทศไทยใสสะอำด ไทย
ทั้งชำติต้ำนทุจริต” มีเป้ำหมำยหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption 
Perception Index – CPI) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งกำรที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
กำรบริหำรงำนภำครัฐต้องมีระดับธรรมำภิบำลที่สูงขึ้น เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและประชำชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่ำง
จำกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ในทำงทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำร
ด ำเนินงำนหลักออกเป็น 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมทุจริต 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index – CPI) 
 ดังนั้น เพื่อให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทำงปฏิบัติเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโพธิ์จึงได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำร
บริหำรจัดกำรที่มีควำมโปร่งใส สร้ำงค่ำนิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่ำงยั่งยืน จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโพธิ์ ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อ
ก ำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตผ่ำนโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
ต่ำง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่ำงชัดเจน อันจะน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยของกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงแท้จริง 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

1. เพื่อยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

2. เพื่อยกระดับจิตส ำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสำธำรณะของข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมือง 
ข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำร  

3. เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโพธิ์เป็นไปตำมหลักกำรบริหำร 
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) 

4. เพื่อส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วม (People’s Participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภำคประชำชนในกำรบริหำรกิจกำร 

5. เพื่อพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำร รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรของ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโพธิ ์
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4. เป้าหมาย 
 1. ข้ำรำชกำรฝ่ำยเมือง ข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำร บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโพธิ์ รวมถึง
ประชำชนในท้องถิ่นมีจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชำชนในท้องถิ่น ปรำศจำกกำรก่อให้เกิดข้อสงสัยในกำรประพฤติมิชอบ 
 2. เครื่องมือ/มำตรกำรกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถป้องกันปัญหำเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้ำรำชกำร 
 3. โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรที่สนับสนุนให้สำธำรณะและภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบกำรปฏิบัติหรือบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโพธิ ์
 4. กลไก มำตรกำร รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บ้ำนโพธิ์ที่มีควำมเข้มแข็งในกำรตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจอย่ำงเหมำะสม 
 5. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโพธิ์มีแผนงำนที่มีประสิทธิภำพ ลดโอกำสในกำรกระท ำกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจำกทุกภำคส่วน 
 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
1. ข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมือง ข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำร บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโพธิ ์

รวมถึงประชำชนในท้องถิ่นมีจิตส ำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ำมำซึ่งกำรสร้ำงค่ำนิยม และอุดมกำรณ์ใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

2. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโพธิ์สำมำรถบริหำรรำชกำรเป็นไปตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ 
ดี (Good Governance) มีควำมโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3. ภำคประชำชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐำนะ 
พลเมืองที่มีจิตส ำนึกรักท้องถิ่น อันจะน ำมำซึ่งกำรสร้ำงเครือข่ำยภำคประชำชนที่มีควำมเข้มแข็งในกำรเฝ้ำ
ระวังกำรทุจริต 

4. สำมำรถพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำร รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรของ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโพธิ์ทั้งจำกภำยในและภำยนอกองค์กรที่มีควำมเข้มแข็งในกำรเฝ้ำระวังกำร
ทุจริต 

5. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโพธิ์มีแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรที่มีประสิทธิภำพ ลดโอกำสใน 
 กำรกระท ำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจำกทุกภำคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต อันจะส่งผลให้ประชำชนในท้องถิ่นเกิดควำมภำคภูมิใจและให้ควำมร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตที่เข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน 
  
  
   
  


