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สวนที่ ๑ 

บทนํา 

 

๑. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองคกร 

        การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มี

วัตถุประสงคเพ่ือตองการบงช้ีความเส่ียงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสการ

ทุจริตที่จะเกิดข้ึน  ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการทุจริต  เพ่ือพิจารณาวาการ

ควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 

         การทุจริตในระดับทองถ่ิน  พบวา ปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของทุจริตในระดับ

ทองถิ่น  ไดแก การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น  แมวาโดยหลักการแลวการ

กระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือใหบริการตางๆของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการ

ของชุมชนมากข้ึน  มีประสิทธิภาพมากข้ึน แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพ่ิม

มากยิ่งข้ึนเชนเดียวกนั 

        ลักษณะการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จําแนกเปน  ๗  ประเภท  ดังน้ี 

๑) การทจุริตดานงบประมาณ  การทําบัญชี  การจัดซ้ือ จัดจาง และการเงินการคลัง 

สวนใหญเกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

๒) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 

๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 

๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู ความเขาใจและ

ขาดคุณธรรมจริยธรรม 

๕) สภาพหรือลักษณะปญหาทีเ่กิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

๖) สภาพหรือลักษณะของปญหาของการทจุรติที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ

หลากหลายในการตรวจสอบชองภาคสวนตางๆ 

๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจาก  อํานาจ  บารมี และอิทธิพล

ทองถิน่ 

         สาเหตแุละปจจัยที่นําไปสูการทจุริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถสรุป

ประเด็นได   ดังน้ี 

   ๑) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและ

ปราบปรามการ ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาว

เกิดข้ึนจากการบังคับใช กฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่

โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก โอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต 
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    ๒) ส่ิงจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุน

นิยม ทําใหคน ในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุน้ีจึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มี

แนวโนมที่จะทําพฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งข้ึน  

   ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่

ซับซอนข้ึน โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตา

ของประชาชน ขาด กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไป

ตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหลาน้ี 

   ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ-จัดจาง เปน

เรื่องของการ ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธรุกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมี

การใหสินบนแกเจาหนาที่เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของ

การผูกขาด ไดแก การ ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

   ๕) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือ

เปนปจจัยหนึ่ง ที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยู

ที่ดีข้ึน ทําใหเจาหนาที่ ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว  

  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่

ไดรับการเนนเปน พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอ

บาปและเกรงกลัวบาป นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้ง

มากกวาที่จะยึดผลประโยชน สวนรวม  

  ๗) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปล่ียนจากยกยองคนดี คนที่มีความ

ซ่ือสัตยสุจริตเปน ยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวย

เหตุน้ี ผูที่มีคานิยมที่ผิด เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็น

คนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และ

ไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 

 

๒.หลักการเหตุผล  

       ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวี

ความรุนแรง และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคง

ของชาติ เปนปญหา ลําดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจาก ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและ

มักจะปรากฏขาวการทุจริตตามส่ือและรายงาน ของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแส

การกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ ปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณ
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ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัด

ภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเปน เครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริต

คอรรัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบวา 

ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเตม็ 100 

โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียน

รองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 

ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ไดลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวา

ประเทศไทย เปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศ

ไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน การทุจริต ไมวาจะเปน การเปน

ประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United Nations Convention 

Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

คณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม ที่ลดนอยถอย

ลง สาเหตุที่ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐาน 

โครงสรางสังคม ซ่ึงเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัย

หนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู

ญาติพ่ีนองและ พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและ

มีอํานาจ คนไทยบางสวน มองวาการทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาที่

ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว 

ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมได บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผล

ใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามทีไ่ดกลาวมา ขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาด

ความเขมแข็ง 

          ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 

เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม

จริยธรรม เปนสังคมมิติใหม ที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจาก

ฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ

ประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและ เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศ

ไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 

50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการที่ระดับคะแนนจะ สูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิ

บาลที่สูงข้ึน เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมี พฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใช
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ตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 

ยุทธศาสตร ดังน้ี  

         ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต  

         ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  

         ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  

         ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  

         ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  

         ยุทธศาสตร ที่  6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู การทุจริต (Corruption Perception                 

Index : CPI) 

         ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคล่ือนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิด

ผลเปน รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดตระหนัก

และใหความสําคัญกับการบริหาร จัดการที่มีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดใน

สังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการ

ขับเคล่ือนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที่เปน

รูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย

ของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง เทศบาลตําบลปาปอง   จึงไดจัดแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริตเพ่ือเปนมาตรการแนวทางการปองกันและแกไขปญหา การทุจริตประพฤติมิชอบ

ภาครัฐ เพ่ือใหทุกหนวยงานในเทศบาลตําบลปาปอง  ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกัน

การทุจริตของเทศบาลตําบลปาปอง  ทั้งน้ีไดมุงเนนใหการดําเนินการปองกันการทุจริตเปนไปอยาง

ตอเนื่อง สรางระบบราชการที่มีความโปรงใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม

มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิด

ความโปรงใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม ในการรณรงค และปลูกจิตสา

นึกคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงเปน

เรื่องที่สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 

๒๕๔๖   

          เทศบาลตําบลปาปอง ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงปญหาการทุจริต

คอรัปช่ัน ปญหาผลประโยชนทับซอน และการพัฒนาคุณธรรมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ือเปนแผนปฏิบัติ

การในการดําเนินการเรื่องโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Integrity and 

Transparency Assessment-ITA) อันจะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร ใหสามารถทํางานดวย
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ความโปรงใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีสวนรวม สามารถใชทรัพยากรอยาง

คุมคา และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได และเปนไปตามแผนจังหวัดเชียงใหมใสสะอาด  

 

  วิสัยทัศน 

           “มุงหมั่นพัฒนา    รักษาประเพณี 

            มีคุณธรรมนําหนา   แกปญหาความเดือดรอน” 

   พันธกิจ 

   ๑.  สรางระบบบริหารจัดการทีดี่ 

   ๒.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถิ่น  ประชาชน  และชุมชน 

   ๓.  พัฒนาระบบคมนาคม  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหมีประสิทธิภาพ 

   ๔.  สงเสริมสนับสนุนการศึกษา  วัฒนธรรม  การสาธารณสุขและการกีฬา 

   ๕.  พัฒนาระบบขอมูลขาวสารใหทันสมัย 

   ๖.  สงเสริมสนับสนุนอาชีพในชุมชน 

   ๗.  สงเสริมการพัฒนาอาชีพ สตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส 

 

๓. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

    ๑) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกร

ปกครองสวน ทองถิ่น 

    ๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝาย

การเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถิ่น 

   ๓) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance)  

   ๔ ) เ พ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ 

(People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

    ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติ

ราชการ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

๔. เปาหมาย  

   ๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น รวมถึง ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิด

ประโยชนสุขแก ประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตาม

มาตรการจริยธรรม การขัดกนั แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  
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   ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ

ประพฤติ มิชอบ ของขาราชการ  

   ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามี

สวนรวมและ ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

   ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวน ทองถิ่นที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม  

   ๕) องคกรปกครองสวนทองถิน่มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ

ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน 

 

๕. ประโยชนของการจัดทําแผน  

   ๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นรวมถึง ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม 

และอุดมการณในการ ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม 

หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและ

ชีวิตประจําวัน  

   ๒) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได  

   ๓) ภาคประชาชนมีสวนรวมตัง้แตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบใน

ฐานะพลเมืองที่ มีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็ง

ในการเฝาระวังการทุจริต  

   ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติ

ราชการของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝา

ระวังการทุจริต  

   ๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลด

โอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดาน การปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความ

ภาคภูมิใจและใหความรวมมือกนัเปน เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน 

 


