
 
 

บทนํา 
 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน 

ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน

การทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  

การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก 

การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค

สําคัญเพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 9 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก

การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 

3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 

4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 

5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 

7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

๘) ทุจริตเวลาของทางราชการ เชน การใชเวลาทางราชการไปทําธุระสวนตัว  

9) ทุจริตตอทรัพยากรของสวนราชการ เชน ลางรถยนตสวนตัวโดยใชน้ําขององคกร ดูดฝุนรถยนต

สวนตัวโดยเครื่องดูดฝุนของราชการ ชารตแบตโทรศัพทสวนตัว  

 

 

 

 

 



 
 

สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้ 

1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช

กฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก

โอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต 

2) ส่ิงจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคน

ในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรม

การทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน 

โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด

กลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ

บุคคลเหลานี้ 

        4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ-จัดจาง เปนเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก 
เจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ

ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

  5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัย

หนึ่งท่ีทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําให

เจาหนาท่ีตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

  6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนน

เปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป

นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชน

สวนรวม 

  7) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตเปน

ยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิด

เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทํา

การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 

 
 



 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันบัญญัติใหรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึด
หลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับ
พ้ืนท่ีสวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบท่ีกฎหมายกําหนด และ
ตองเปนไปเพ่ือคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ินหรือประโยชนสุขของประเทศโดยรวม น อ ก จ า ก นี้
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริการราชการแผนดิน กําหนดใหการบริหารราชการซ่ึงรวมท้ังราชการบริหาร
สวนทองถ่ินตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และคํานึงถึง
การมีสวนรวมของประชาชน 
 เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวของดังกลาวจะเห็นไดวาการบริหาร
ราชการแผนดินท่ีมีองคกรปกครองทองถ่ิน ซ่ึงเปนองคกรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแกไขปญหา
ในระดับทองถ่ินยังมีปญหาหลายประการ ท่ีสําคัญคือปญหาดานการบริหารราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเอง และปญหาการกํากับดูแลโดยองคกรท่ีมี อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย และดวยเหตุท่ีวานี้ ไดมีสวน
ทําใหการบริหาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนหนึ่งไมเปนไปเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง คณะผูบริหารหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินบางสวนมีพฤติการณ
สอไปในทางท่ีเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพองโดยไมชอบมีการกระทําในลักษะท่ีเปนการขัดกันแหง
ผลประโยชน ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม  จากสภาพปญหาท่ีพบในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประชาสัมพันธจะพบวาภาพลักษณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการทุจริต
คอรัปชั่นเปนจํานวนมาก และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง สงผลใหประชาชนเกิดความไมไววางใจการ
บริหารงานของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมา 

ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองเรงสรางภาพลักษณ ความเชื่อม่ันใหกับหนวยงานท้ังภายใน
และภายนอกองคกร โดยเฉพาะประชาชนใหไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงานการตรวจสอบการทํางาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงบุคคลท่ีมีสวนสําคัญท่ีจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปลอดทุจริตหรือ
การทุจริตมีทิศทางลดนอยลง ยอมเกิดจากบุคลากรในองคกรซ่ึงประกอบดวย คณะสมาชิกสภาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  คณะผูบริหาร ตลอดจนขาราชการ พนักงาน เจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกๆ
ตําแหนง จะตองมีจิตสํานึกคานิยม ทัศนคติท่ีดีและยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับฯ  

ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กลาวโดยสรุป หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดยึดหลัก       
“ธรรมาภิบาล” แลว หนวยงานองคกรอ่ืนและประชาชนก็จะเชื่อม่ันและไววางใจ ศรัทธาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอยางแนนอน 

 องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสมีา ซ่ึงเปนองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินหนึ่งท่ีจะเปนตัวชวยสรางภาพลักษณในดานการปองกันการทุจริตเพ่ือขยายผลไปยังองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอ่ืนๆ ท่ีไดเขารวมการเปนเครือขายในดานการปองกันการทุจริตแลวก็ทําใหทุกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง 
 
 

 



 
 

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป 

พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติ

ใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ 

ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ

เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด     

ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 

(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะ

สูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมี

พฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด

ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ระยะ ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการ

บริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา

แผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561)          

เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 

 
 

 

 

 

 



 
 

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

1. เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหวยยางใชเปนกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

2. เพ่ือสงเสริม/เสริมสรางใหบุคลากร ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางปฏิบัติราชการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  หลักสัปปุริสธรรม มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี 

3. เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติ 
มิชอบในภาครัฐ เสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็ง 

4. เพ่ือใหระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

5. เพ่ือใหทุกภาคสวนรูเทากัน รวมคิดการปองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางท่ัวถึง 

6. เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

(Good Governance)  

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

ของภาคประชาชนในการบรหิารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4.  เปาหมาย 
1. ขาราชการท้ังฝายการเมืองและฝายประจํา ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ตลอดจน 

ประชาชน มีจิตสํานึกในเรื่องของความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส เปนธรรม การปฏิบัติงานดวยหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยไมใชตําแหนงหนาท่ีไปในทางท่ีมิชอบทุกฝาย 

2. องคการบริหารสวนตําบลหวยยางมีระบบการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของราชการ และเจาหนาท่ี และสามารถจัดการกับปญหากรณีการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบไดอยางรวดเร็ว โปรงใส มิใหขาราชการอ่ืนใชเปนเยี่ยงอยางได 

3. หนวยงานสามารถประสานความรวมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการปองกัน และปราบปราม
การทุจริต ภาครัฐ 

4. องคการบริหารสวนตําบลหวยยางสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ
ถวงดุลการใชอํานาจไมเหมาะสม การใชตําแหนงหนาท่ีสอไปในทางทุจริต 

5. องคการบริหารสวนตําบลหวยยางพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติหนาท่ี  ในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

6. เปนอีกทางหนึ่งในการชวยกํากับ ดูแล และสอดสอง การปฏิบัติงานของขาราชการท้ังฝายการเมือง
และฝายประจํา ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ไมใหสอไปในทางทุจริตและรวมมือกับ
ฝายตรวจสอบภายนอก เชน ปปช. สตง. คตง. ในการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

 
 



 
 

5.  ประโยชนของการจัดทําแผน 
 

      1. ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง

ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณในการ

ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 

       2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
      3. คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ขาราชการและลูกจางขององคการ
บริหารสวนตําบลหวยยาง มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนมีความซ่ือสัตย สุจริต ปฏิบัติงานดวย
ความโปรงใส 
       4. ประชาชนมีจิตสํานึกในการเห็นประโยชนของชุมชนและเฝาระวังการทุจริตของขาราชการท้ังฝาย
การเมืองและฝายประจํา ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
       5. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ 
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       6. สรางระบบในการจัดการกับการทุจริตใหเปนไปดวยความรวดเร็ว 
       7. พัฒนาและเสริมสรางบุคลากรและหนวยงานในการตอตานและปราบปรามการทุจริต 
       8. องคการบริหารสวนตําบลหวยยางไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวนท้ังทางภาครัฐ ภาคเอกชน 
 ตลอดจนประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกร 
       9. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 

 
วิสัยทัศน(Vision) ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 

“  การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจพอเพียง  สุขภาพดีมีสุข  มีความรูคูคุณธรรม  ” 

พันธกิจ (Missinon) 

1 จัดใหมีการบํารุงรักษาเสนทางคมนาคม 
2 บํารุงและสงเสริม การประกอบอาชีพของประชาชน 
3 สงเสริมการรักษาสุขภาพชุมชน  กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ลดฝุนละอองและ

น้ําเสีย 
4 สงเสริมการศึกษา อนุรักษประเพณี  วัฒนธรรมทองถ่ิน 

 
 
 
 
 



 
 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

1. การคมนาคมมีความสะดวกปลอดภัย 
2. ประชาชนมีอาชีพและมีรายไดพอเพียง 
3. มีสุขภาพดี  สิ่งแวดลอมไมเปนมลพิษ 
4. ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
5. สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมของทองถ่ิน 
6. ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารท่ีถูกตองทันสมัย 
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