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ส่วนที่ 1 บทนำ
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มี
อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้ องถิ่น
ได้แก่ การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์
สาคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1. การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วน
ใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม
5. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย
ในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สำเหตุและปัจจัยที่นำไปสูก่ ำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็น
ได้ ดังนี้
1. โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ
บังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็น
อีกโอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2. สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุน
นิยม ทาให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
3. กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปั จจุบันมีรูปแบบที่
ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้
4. กำรผูกขำด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็น
เรื่องของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกีย่ วข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน
แก่เจ้าหน้าที่เพื่ อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
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5. กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือ
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6. กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับ
การเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมี ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม
7. มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด
ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่ เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง

2. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรงใสในกำรดำเนินงำนของหนวยงำนภำครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment) ประจำปงบประมำณ พ.ศ.2558
จากการที่สานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และสานักงานสงเส
ริม การปกครองทองถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ได้ว่าจ้างมหาวิท ยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดาเนินการสารวจระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) ประ
จาปงบประมาณ พ.ศ.2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 141 แห่ ง ประกอบด้วย เทศบาลตาบล
35 แห่ง องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 106 แห่ง โดยการเก็บข้อมูลความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากผู้รับบริการหรือผู้มสี ่วนได้เสียกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประเมิน
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อประเมินระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดาเนินงานจัดทาขอเสนอแนะสาหรับการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร
งใสในการดาเนินงานโดยมีการประเมิน 5 ด้าน ได้แก่
1. ดานความโปรงใส (Transparency)
2. ดานความพรอมรับผิด (Accountability)
3. ดานคุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน (Integrity in Service Delivery)
4. ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture)
5. ดานคุณธรรมการทางานในหนวยงาน (Work Integrity)
มหาวิทยาราชภัฏชัยภูมิ ได้สรุปผลการประเมินของเทศบาลตาบลบ้านเขว้า ดังนี้
1. ควำมโปรงใส (Transparency) โดยภาพรวมมีระดับผลการประเมินอยู่ ใน ระดับสูง
มำก (ร้อยละ 94.77) โดยแต่ละตัวชี้วัดมีรายละเอียดดังนี้
1.1 การดาเนินขององคกร มีคะแนนผลการประเมิน 67,254 คิดเป็นร้อยละ 92.64
1.2 ระบบการรองเรียนขององคกร มี คะแนนผลการประเมิ น 49,411 คิ ดเปนรอยละ
97.84
2. ควำมพรอมรับผิด (Accountability) โดยภาพรวมมีระดับผลการประเมินอยูใน ระดับ
สูงมำก (รอยละ 83.70)
3. ควำมปลอดจำกกำรทุ จ ริ ต ในกำรปฏิ บั ติ ง ำน (Corruption Free) โดยภาพรวม
มีระดับผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมำก (รอยละ 90.47) โดยแต่ละตัวชี้วัดมีรายละเอียดดังนี้
3.1 มุมมองการรับรู มีคะแนนผลการประเมิน 35,933 คิดเป็นร้อยละ 89.83

๓
3.2 ประสบการณตรง มีคะแนนผลการประเมิน 9,300 คิดเป็นร้อยละ 93.00
4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture) ภาพรวมมีระดับผลการประเมิน
อยูในระดับ สูง (รอยละ 67.66) และคะแนนหลังถวงน้ําหนัก เทากั บ 10.83 คะแนน โดยแตละตัวชี้วัดมี
รายละเอียดดังนี้
4.1 วัฒนธรรมองคกร มีคะแนนผลการประเมิน 20,088 คิดเป็นร้อยละ 66.08
4.2 การตอตานการทุ จริตในองคกร มี คะแนนผลการประเมิ น37,285 คิดเป็ นร้อยละ
68.54
5. คุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity ภาพรวมมีระดับผลการประเมิน
อยูในระดับสูง (รอยละ 63.51) โดยแต่ละตัวชี้วัด มีรายละเอียดดังนี้
5.1 การบริหารงานบุคคล มีคะแนนผลการประเมิน 23,814 คิดเป็นร้อยละ 62.67
5.2 การบริห ารงบประมาณ มี คะแนนผลการประเมิ น 11,154 คิ ดเป็ น ร้อ ยละ
73.38
5.3 ความเปนธรรมในการมอบหมายงาน มี คะแนนผลการประเมิ น 20,537 คิดเป็น
ร้อยละ 60.05
ข้อเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้มีข้อเสนอแนะสาหรับปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานดังนี้
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบำย
1.1 ผลการประเมินคุณธรรมความโปรงใสในภาพรวมอยูในระดับ สูงมาก ควรรักษา
มาตรฐานดังกลาวไว และปรับปรุงดัชนีตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยอยที่มีคาคะแนนต่าใหมีผลสูงขึ้น โดยนาเครื่องมือ
ต่าง ๆ ที่ทันสมัยมาชวย
1.2 ควรจัดอบรมสรางความรูความเขาใจใหกับผูบริหาร บุคลากรเขาใจ ตระหนักและ
เห็นความสาคัญในการประเมินคุณธรรมความโปรงใสในการดาเนินงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง
1.3 ควรใหความสาคัญและกาหนดเปนนโยบายในการประเมินคุณธรรมความโปรงใส
ถึงแมไมมีหนวยงานกลางเขามาตรวจสอบและนาคะแนนสวนนี้ไปเปนสวนหนึ่งของการประเมินหนวยงานยอย
ที่ประเมินเปนประจาทุกป
1.4 ควรประชาสัมพันธ รณรงคและตอตานการทุจริตที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
และใหเจาหนาที่เกิดความตระหนักเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในทุก ๆ ดาน
2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติรำยดัชนี
1. ดำนควำมโปรงใส มีประเด็นที่ควรปรับปรุง/พัฒนาใหดียิ่งขึ้น สาหรับตัวชี้วัดที่มี
คะแนนนอย ดังนี้
1.1 การดาเนินงานควรพิจารณาปรับปรุงในตัวชี้วัดยอย ไดแก
(1) ตัวชี้วัดการมีส วนรวมควรใหความสาคัญ กับการใหประชาชนหรือผู มี
ส่วนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลัก เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
เกิดความรูสึกวาไดรับการบริการในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยการมีสวนรวมในแตละระดับ ไดแก
1) การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือ
การปรับปรุงแกไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก
ก. การมีสวนรวมในการจัดทาแผนงาน/โครงการหรือปรับปรุงแกไข
พัฒนา การปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก

๔
ข. การมี ส วนรวมด าเนิ น การตามโครงการหรื อ ปรั บ ปรุ ง แกไข
พัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก
ค. การมี ส วนรวมตรวจสอบติ ด ตามประเมิ น ผลโครงการหรื อ
ประเมินผลการปรับปรุงแกไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก
ง. การมี ส วนรวมในการปรับ ปรุง แกไขพั ฒ นาโครงการในภารกิ จ
หลักอยางตอเนื่องเมื่อสิ้นสุดโครงการ
(2) มาตรฐานการ ควรทาการปรับปรุงมาตรฐานการใหบริการใหเสร็จ
ตามกาหนดเวลา หรืออาจจัดทาโครงการลดรอบระยะเวลาการใหบริการ หรือการใหบริการเคลื่อนที่ โดยอาจ
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงการใหบริการของหนวยงาน ในขณะเดียวกันอาจเพิ่มการประชา
สัมพันธการใหบริการตางๆ เขาถึงประชาชนผูรับบริการมากขึ้น
(3) การใหและเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจาง ควรจัดทาระบบฐานข
อมูลรายงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ทุกโครงการ ทุกประเภทงบประมาณ ทุกวิธีซื้อและวิธีจ าง ไดแก วิธีตก
ลงราคาวิธีสอบราคาวิธีประกวดราคาวิธีพิเศษวิธีกรณีพิเศษและวิธีประมู ลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยอาจ
จัดทาเปนตารางแสดงขอมูลที่ประกอบดวย ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูซื้อซอง ผูยื่นซอง และผูไดรับคัดเลือก
ทั้งนี้อาจสรุปขอมูลเปนรายเดือน หรือรายไตรมาส รวมทั้งตลอดปงบประมาณ และทาการเผยแพรฐานขอมูล
ดังกลาวบนเว็บไซตของหนวยงาน
1) ควรจั ด ท ารายงานผลการจั ด ซื้ อ จั ด จ างประจ าปทุ ก สิ้ น ป
งบประมาณเพื่อแสดงวาในรอบปที่ผานมาผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจางโครงการตางๆตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจางประจาปเปนอยางไรเสร็จสิ้นกี่โครงการยังไมดาเนินการกี่โครงการและตองกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกี่
โครงการรวมทั้งโครงการที่ไดดาเนินการเสร็จสิ้นไปแลวนั้นใชวิธีการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีใด โดยแสดงใหเห็นถึงร
อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง และรอยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจาง
2) ควรจัดทารายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจาป เพื่อ
แสดงขอมูลวา 1) ในรอบปที่ผานมามีปญหาอุปสรรคหรือขอจากัดในการจัดซื้อจัดจางอยางไร 2) หนวยงาน
สามารถประหยัดงบประมาณไดเทาไร 3) มีแนวทางที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุอยางไร 4)
ผลผลิตและผลลัพธจากโครงการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการที่กาหนดไวหรือไม 5) มีการวิ
เคราะหความเสี่ยงของการจัดซือ้ จัดจางโดยวิธีพิเศษหรือไม 6) มีการจัดจางโครงการนอกแผนจัดซือ้ จัดจางหรือ
ไม7) มีแนวทางที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุอยางไรและ 8) ผลผลิตและผลลัพธจากโครงการ
บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการที่กาหนดไวหรือไม เปนตน
3) ควรรายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางมาทาการปรับปรุง
การดาเนินงานดานการจัดซื้อ จัดจางในปงบประมาณถัดมา โดยตองมีห ลัก ฐานเกี่ยวกั บการรายงานผลการ
ดาเนินการแกไขหรือ ปรับปรุงตามขอเสนอแนะที่ไดระบุไวในรายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางในป
งบประมาณที่แลวอยางเห็นเปนประจักษ์
1.2. ระบบการรองเรียนขององคกร สวนใหญจะไมไดดาเนินการเผยแพรผล
การดาเนินงานเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข และไมไดดาเนินการ
จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องรองเรียนทั่วไป พรอมทั้งระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
2. ดำนควำมพรอมรับผิด ควรมีการเผยแพรผลการดาเนินงานเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง
พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขพรอมแนบเอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาไมมีเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ที่ไดเผยแพร ไวบนเว็บไซตของหนวยงานและจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการ
เรื่องรองเรียนทั่วไปดวย
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3. ดำนควำมปลอดจำกกำรทุจริต ถึงแมวาคะแนนรอยละเฉลี่ยของดัชนีดานนี้อยูระดับสูง
มาก (รอยละ 90.47) แตก็ควรเนนย้าเจาหนาที่ในหนวยงานใหละเวนการเลือกปฏิบัติในการใหบริการ รวมทั้ง
ประชาสัมพันธและแสดงใหผูรับบริการทราบวา หนวยงานใหความสาคัญตอการใหบริการอยางเปนมาตรฐาน
และเปนธรรมแกผูรับบริการโดยเทาเทียมกัน
4. ดำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ควรจัดใหมีการประชุมสัมมนาใหความรูทั้งในเรื่อง
การปองกันการทุจริตและผลประโยชนทับซอนการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อปองกันผล
ประโยชนทับซอน โดยอาจเพิ่มเติมประเด็นการปองกันผลประโยชนทับซอนในคูมือประมวลจริยธรรมของหน
วยงานก็ไดตลอดจนกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเกี่ยวของ
กับผูเสนองานในการจัดซื้อจัดจาง เพื่อตรวจสอบวาเจาหนาที่ในหนวยงานมีความเกี่ยวของกับผูเสนองานหรือผู
ชนะการประกวดราคาหรืออาจจัดทาเปนบันทึกผลการตรวจสอบงานหรือผู ชนะการประกวดราคาตลอดจน
สนับสนุนใหมีการรวมกลุมของเจาหนาที่ในหนวยงานเพื่อการบริหารงานที่โปรงใส โดยมีกิจกรรมที่สะทอนถึง
ความริเริ่มในการเสริมสรางคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตและพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานในหนาที่ผ
านกระบวนการจัดโครงการ/กิจกรรมหรือการฝกอบรมรูปแบบตางๆซึ่งจะสงผลใหการใหบริการประชาชนหรือ
การปฏิบัติงานตามหนาที่ของเจาหนาที่ในหนวยงานเปนไปดวยความซื่อสัตยสุจริตมีความโปรงใสและเปนธรรม
มากยิ่งขึ้น
5. ดำนคุณ ธรรมกำรทำงำนในหนวยงำน โดยเฉพาะในดานการบริห ารบุคคลและการ
มอบหมายงาน ควรมีการประชุมสรางความเขาใจเกีย่ วกับระบบการบริหารงานบุคคลระบบความกาวหนาในตา
แหนงหนาที่ รวมถึงระบบการประเมินความดีความชอบของบุคลากรตามระดับคุณภาพของผลงาน หรืออาจสร
างการมีสวนรวมในการกาหนดหรือการถายทอดตัวชี้วัดของหนวยงานลงสูระดับบุคคลเพื่อเปนสวนหนึ่งในการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการประจาปของบุคลากรแตละคนนอกจากนี้อาจจัดใหมีกิจกรรมสรางความรักความ
ผูกพันตอองคกร หรือกิจกรรมรวมกันที่จะสรางความเขาใจระหวางผูบริหารและพนักงาน เชน การประชุมเพื่อ
สรุป ปญหาการปฏิบัติงาน หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในประเด็นตางๆ เพื่อลดความรูสึกไมเปนธรรมในการ
มอบหมายงานจากผูบริหารเปนตน

3. หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบันปั ญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิง่ ขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมัน่ คงของชาติ เป็นปัญหา
ลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรทีเ่ อือ้ ต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการ
อยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชัน
ทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่ อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของ
ประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่
76 จาก 168 ประเทศทั่ วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศ
มาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลาดับที่ 101
จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
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(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มแี นวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุ
ที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาทีส่ าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคม
ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่
ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน
จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความ
เข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกั นและปราบปรามการทุ จริตที่ ใช้อยู่เป็ นฉบับที่ 3
เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคม
มิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิ ทั กษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุ จริต” มี เป้าหมายหลักเพื่ อให้ประเทศไทยได้รับการประเมิ นดัชนีการรับรู้การทุ จริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลัก
ออกเป็น 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)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน เทศบาลตาบลบ้านเขว้า จึงได้ดาเนินการจัดทา
แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะ
นาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างแท้จริง

4. วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผน
1.
บ้านเขว้า

เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตาบล

๗
2. เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตาบลบ้านเขว้า รวมถึงประชาชนในเขตเทศบาล
3. เพื่ อให้ การบริหารราชการของเทศบาลตาบลบ้านเขว้า เป็นไปตามหลักบริหารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
4. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
5. เพื่อพั ฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตาบลบ้านเขว้า

5. เป้ำหมำย
1. ข้าราชการฝ่ายการเมื อง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2. เป็นเครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปั ญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ
3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบล
บ้านเขว้าที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน

6. ประโยชน์ของกำรจัดทำแผน
1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตาบลบ้านเขว้า
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุ จริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2. เทศบาลตาบลบ้านเขว้า สามารถบริหารราชการเป็ นไปตามหลักบริหารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบใน
ฐานะพลเมืองที่มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต
4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบั ติ
ราชการของเทศบาลตาบลบ้านเขว้า ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5 เทศบาลตาบลบ้านเขว้า มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาส
ในการกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกัน
เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

