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ส่วนที่ ๑
บทนำ
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิ เคราะห์ ความเสี่ ย งในการเกิดการทุจริ ตในองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น มี วัตถุป ระสงค์เพื่ อ
ต้องการบ่ งชี้ความเสี่ ยงของการทุจ ริ ตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวั ตถุประสงค์
สาคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
๑) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรื อลั กษณะปั ญหาของการทุจริ ตที่เกิดจากการขาดความรู้ค วามเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรื อลั กษณะปั ญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
สำเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต

2

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่ ง ใส การทุ จ ริ ต ในปั จ จุ บั น มี รู ป แบบที่ ซั บ ซ้ อ นขึ้ น
โดยเฉพาะการทุจ ริ ตในเชิง นโยบายที่ ทาให้ การทุจ ริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี้
4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้ าหน้ าที่ เ พื่อ ให้ ต นเองได้รั บ สิ ท ธิ ในการดาเนิน งานโครงการของภาครั ฐ รู ปแบบของการผู ก ขาด ได้ แ ก่
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้ เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็ น แก่ตัว มากยิ่ งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่ ว นตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม
7) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็ นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทา
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง

2. หลักกำรและเหตุผล
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึด
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ ไขปัญหาในระดับ
พื้นที่ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบที่กฎหมายกาหนด และ
ต้องเป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม น อ ก จ า ก นี้
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน กาหนดให้การบริห ารราชการซึ่งรวมทั้งราชการบริหาร
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ส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคานึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชน
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา
ในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่สาคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเอง และปัญหาการกากับดูแลโดยองค์กรที่มี อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มีส่วน
ทาให้ การบริ ห าราชการขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นส่ ว นหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สุ ขแก่
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์
ส่อไปในทางที่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรื อพวกพ้องโดยไม่ช อบมี การกระทาในลั กษะที่เป็นการขัดกันแห่ ง
ผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์จะพบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริต
คอรัปชั่นเป็นจานวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการ
บริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา
ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริ หารงานการตรวจสอบการทางาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนสาคัญที่จะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริตหรือ
การทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กรซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆ
ตาแหน่ ง จะต้องมีจิตสานึกค่านิย ม ทัศนคติที่ ดีและยอมรับหลั กคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ
ในการบริ ห ารหรื อ การปฏิ บั ติ ง าน กล่ า วโดยสรุ ป หากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ยึ ด หลั ก
“ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอื่นและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างแน่นอน
สานักงานเทศบาลตาบลคลองวาฬ อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกั นการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ที่ได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ทาให้ทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอำด
ไทยทั้ ง ชำติ ต้ ำ นทุ จ ริ ต ” มี เ ป้ า หมายหลั ก เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยได้ รั บ การประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
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พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุ บัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนด
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้ น เพื่อให้ การดาเนิ น การขับ เคลื่ อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบั งเกิดผลเป็ น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น จึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดาเนินการจัดทา
แผนปฏิ บั ติ ก ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ น แบบ ด้ า นการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต (พ.ศ. 25๖๑-256๔)
เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ต่าง ๆ ที่เป็ น รู ป ธรรมอย่ างชัดเจน อัน จะนาไปสู่ ก ารปฏิบัติอย่างมี ประสิ ทธิภ าพ บรรลุ วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง

3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผน
1. เพื่อให้เทศบาลตาบลคลองวาฬใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลคอนกาม
2. เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ของสานักงานเทศบาลตาบลคลองวาฬปฏิบัติราชการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล หลักสัปปุริสธรรม มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี
3. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง
4. เพื่อให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลคอนกาม
5. เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง
6. เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance)

5

7. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เป้ำหมำย
1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจา ลูกจ้างของสานักงานเทศบาลตาบลคลองวาฬ ตลอดจน
ประชาชน มีจิตสานึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม การปฏิบัติงานด้วยหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝ่าย
2. สานักงานเทศบาลตาบลคลองวาฬ มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับปัญหากรณีการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่างได้
3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริต ภาครัฐ
4. สานักงานเทศบาลตาบลคลองวาฬสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ
ถ่วงดุลการใช้อานาจไม่เหมาะสม การใช้ตาแหน่งหน้าที่ส่อไปในทางทุจริต
5. สานักงานเทศบาลตาบลคลองวาฬพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
6. เป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยกากับ ดูแล และสอดส่อง การปฏิบัติงานของข้าราชการทั้งฝ่ายการเมือง
และฝ่ายประจา ลูกจ้างของสานักงานเทศบาลตาบลคลองวาฬ ไม่ให้ส่อไปในทางทุจริตและร่วมมือกับ
ฝ่ายตรวจสอบภายนอก เช่น ปปช. สตง. คตง. ในการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน

5. ประโยชน์ของกำรจัดทำแผน
1. ข้าราชการฝ่ ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2. องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น สามารถบริห ารราชการเป็นไปตามหลั กบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3. คณะกรรมการ/สมาชิกสภาสานักงานเทศบาลตาบลคลองวาฬ ข้าราชการและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลคอนกาม มีจิตสานึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส
4. ประชาชนมีจิตสานึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตของข้าราชการทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่ายประจา ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลคอนกาม
5. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
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7. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต
8. สานักงานเทศบาลตาบลคลองวาฬ ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนทั้งทางภาครัฐ ภาคเอกชน
ตลอดจนประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร
9. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต

