
 
 

                                                      แผนปฏบิตัิการป้องกนัการทุจรติ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

ส่วนที่ ๑ 

บทน ำ 

 

๑.  กำรวิเครำะหค์วำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองคก์ร  

การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง           

มีวตัถุประสงค์เพ่ือตอ้งการบ่งช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการ

ทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้ น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการ

ควบคุมและการป้องกนัการทุจริตท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม ่ 

กำรทุจริตในระดบัทอ้งถิ่น พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการขยายตวัของการทุจริตในระดบัท้องถ่ิน ไดแ้ก่ 

การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี

วตัถุประสงค์ส าคญัเพ่ือใหบ้ริการต่าง ๆ ของรฐัสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชนมากขึ้ น มี

ประสิทธิภาพมากขึ้ น แต่ในทางปฏิบติัท าใหแ้นวโนม้ของการทุจริตในทอ้งถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกนั 

ลกัษณะกำรทุจริตในส่วนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดงัน้ี 

๑) การทุจริตดา้นงบประมาณ การท าบัญชี การจดัซ้ือจดัจา้ง และการเงินการคลงั ส่วนใหญ่เกิด

จาก     การละเลยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

๒) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตวับุคคล 

๓) สภาพการทุจริตอนัเกิดจากช่องวา่งของกฎระเบียบและกฎหมาย 

๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูค้วามเขา้ใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 

๕) สภาพหรือลกัษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบ 

๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบ    จากภาคส่วนต่างๆ 

๗) สภาพหรือลกัษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลทอ้งถ่ิน 

สำเหตแุละปัจจยัที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็น

ได ้ดงัน้ี 

๑) โอกำส แมว้า่ในปัจจุบนัมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่า ยงัคงมีช่องว่างท่ีท าใหเ้กิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้ นจากการบงัคบัใช้

กฎหมายท่ีไม่เขม้แข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมร่ดักุม และอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะขา้ราชการระดบัสูงก็เป็น

อีกโอกาสหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดการทุจริต 

๒) สิ่งจูงใจ เป็นท่ียอมรบัว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเร่ืองของวตัถุนิยม สงัคมทุนนิยม ท าให้

คนในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสรา้งความร า่รวย ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นแรงจูงใจใหเ้จา้หน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะท า

พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้ น 

๓) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอ้นขึ้ น 

โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีท าใหก้ารทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
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โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดงัน้ันจึงเป็นการยากท่ีจะเขา้ไปตรวจสอบการทุจริตของ

บุคคลเหล่าน้ี 

๔) กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครฐั ไดแ้ก่ การจดัซ้ือ-จดัจา้ง เป็นเร่ืองของการ

ผูกขาด ดงัน้ันจึงมีความเก่ียวขอ้งเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสิ้นบนแก่

เจา้หนา้ท่ีเพ่ือใหต้นเองไดร้บัสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแ้ก่ การ

ผูกขาดในโครงการก่อสรา้งและโครงสรา้งพ้ืนฐานภาครฐั 

๕) กำรไดร้บัค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายไดไ้มเ่พียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจยั

หน่ึงท่ีท าใหข้า้ราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตอ้งการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้ น ท าให้

เจา้หนา้ท่ีตอ้งแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิ้เศษ” ใหก้บัตนเองและครอบครวั 

๖) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมยัโบราณ ความซ่ือสตัยสุ์จริตเป็นคุณธรรมท่ีไดร้บัการเน้น

เป็นพิเศษถือว่าเป็นเคร่ืองวดัความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว

บาปนอ้ยลง และมีความเห็นแก่ตวัมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีตั้งมากกวา่ท่ีจะยึดผลประโยชน์

ส่วนรวม 

๗) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบนัค่านิยมของสงัคมไดเ้ปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซ่ือสตัยสุ์จริต

เป็นยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ดว้ยเหตุน้ี ผู้ท่ีมี

ค่านิยมท่ีผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเร่ืองปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคน

ฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉอ้ราษฎรบ์ังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลวัต่อ

กฎหมายของบา้นเมือง 

 

๒.  หลกักำรและเหตผุล  

 ปัจจุบนัปัญหาการทุจริตคอรปัชัน่ในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเร้ือรงัท่ีนับวนัยิ่งจะทวีความรุนแรง

และสลับซับซอ้นมากยิ่งขึ้ นและส่งผลกระทบในวงกวา้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมัน่คงของชาติ เป็น

ปัญหาล าดบัตน้ ๆ ท่ีขดัขวางการพฒันาประเทศทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง เน่ืองจากเกิดขึ้ น

ทุกภาคส่วนในสงัคมไทย ไมว่่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมกั

ถูกมองจากภายนอกสงัคมว่าเป็นองคก์รท่ีเอ้ือต่อการทุจริตคอรปัชัน่และมกัจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือ

และรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซ่ึงไดส้่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรทัธาต่อ

ระบบการปกครองส่วนทอ้งถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลใหภ้าพลกัษณข์องประเทศไทยเร่ืองการทุจริตคอรปัชัน่มีผลใน

เชิงลบ สอดคลอ้งกบัการจดัอนัดบัดชันีช้ีวดัภาพลกัษณ์คอรปัชัน่ (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึง

เป็นเค ร่ืองมือท่ี ใช้ประเมินการทุจริตคอรัปชั ่นทั ่วโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ 

(Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ท่ี ๓๕ - 

๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อนัดบัท่ี ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทัว่โลก และเป็นอนัดบัท่ี 

๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรแ์ละประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทย

ปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘  ไดล้ าดับท่ี ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นว่า

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอรปัชัน่อยูใ่นระดบัสูง  

 แมว้่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ

ป้องกนัการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใตอ้นุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้นการ
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โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้ งองค์กรตาม

รฐัธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกนัปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไดจ้ดัท ายุทธศาสตร์

ชาติ วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตมาแลว้ ๓ ฉบบั แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไ่ดม้ี

แนวโน้มท่ีลดน้อยถอยลง สาเหตุท่ีท าใหก้ารทุจริตเป็นปัญหาท่ีส าคัญของสังคมไทยประกอบดว้ยปัจจัย

ทางดา้นพ้ืนฐานโครงสรา้งสงัคม ซ่ึงเป็นสงัคมท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสมัพนัธแ์นวด่ิง (Vertical Relation) 

หรืออีกนัยหน่ึงคือ พ้ืนฐานของสงัคมอุปถมัภท่ี์ท าใหส้งัคมไทยยึดติดกบัการช่วยเหลือเก้ือกูลกนั โดยเฉพาะ

ในหมูญ่าติพ่ีน้องและพวกพอ้ง ยึดติดกบักระแสบริโภคนิยม วตัถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและ

มีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองวา่การทุจริตคอรปัชัน่เป็นเร่ืองปกติท่ียอมรบัได ้ซ่ึงนับไดว้า่เป็นปัญหาท่ีฝังราก

ลึกในสงัคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวไดว้่าเป็นส่วนหน่ึงของค่านิยมและวฒันธรรมไทยไปแลว้ ผนวกกับ

ปัจจยัทางดา้นการท างานท่ีไม่ไดบู้รณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไวด้ว้ยกนั จึงส่งผลใหก้ารท างานของ

กลไกหรือความพยายามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ไมส่ามารถท าไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ ขาดความเขม้แข็ง 

ปัจจุบนัยุทธศาสตรช์าติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอ้ยู่เป็นฉบบัท่ี ๓ เร่ิมจากปี 

พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมุง่สู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสงัคมมิติ

ใหมท่ี่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดร้บัความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของ

รฐั ตลอดจนประชาชน ในการพิทกัษ์รกัษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือใหป้ระเทศไทยมีศกัด์ิศรี

และเกียรติภูมิในดา้นความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส

สะอาด ไทยทั้งชาติตา้นทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือใหป้ระเทศไทยไดร้ับการประเมินดัชนีการรบัรูก้าร

ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงการท่ีระดับ

คะแนนจะสูงขึ้ นได้น้ัน การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้ น เจา้หน้าท่ีของรัฐและ

ประชาชนตอ้งมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ไมใ่ชต้ าแหน่งหนา้ท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 

โดยไดก้ าหนดยุทธศาสตรก์ารด าเนินงานหลกัออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร ์ดงัน้ี 

 ยุทธศาสตรท่ี์ ๑ สรา้งสงัคมท่ีไมท่นต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี์ ๒ ยกระดบัเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี์ ๓ สกดักั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตรท่ี์ ๔ พฒันาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท่ี์ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี์ ๖ ยกระดบัคะแนนดชันีการรบัรูก้ารทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

ดังน้ัน เพ่ือใหก้ารด าเนินการขบัเคล่ือนดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบติั เป็นไปตามเจตนารมณข์องยุทธศาสตรว์่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

ระยะ ท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง  จึงไดต้ระหนักและใหค้วามส าคญักบั

การบริหารจัดการท่ีมีความโปร่งใส สรา้งค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยัง่ยืนจึงได้

ด าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต  ๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) เพ่ือก าหนดแนวทางการ

ขบัเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ท่ีเป็น

รูปธรรมอยา่งชดัเจน อนัจะน าไปสู่การปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตอยา่งแทจ้ริง 

 



 
 

                                                      แผนปฏบิตัิการป้องกนัการทุจรติ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

๓.  วตัถุประสงคข์องกำรจดัท ำแผน 

 ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

 ๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของขา้ราชการฝ่ายการเมือง 

ขา้ราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง รวมถึงประชาชนในต าบล 

๓) เพ่ือใหก้ารบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่งเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ

บา้นเมืองท่ีดี (Good Governance)  

๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๔.  เป้ำหมำย 

 ๑) ขา้ราชการฝ่ายการเมือง ขา้ราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง

รวมถึงประชาชนในทอ้งถ่ินมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบติัหน้าท่ีราชการใหบ้งัเกิดประโยชน์สุข

แก่ประชาชน ปราศจากการก่อใหเ้กิดขอ้สงสยัในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขดักัน

แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

 ๒) เคร่ืองมือ/มาตรการการปฏิบติังานท่ีสามารถป้องกนัปัญหาเก่ียวกบัการทุจริตและประพฤติ มิ

ชอบของขา้ราชการ 

 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหส้าธารณะและภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมและ

ตรวจสอบการปฏิบติัหรือบริหารราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

 ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหวัทุ่ง  ท่ีมีเขม้แข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใชอ้ านาจอยา่งเหมาะสม 

 ๕) องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง  มีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต

และประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรบัจากทุกภาคส่วน 

 

๕.  ประโยชนข์องกำรจดัท ำแผน 

 ๑) ขา้ราชการฝ่ายการเมือง ขา้ราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง

รวมถึงประชาชนในต าบล   มีจิตส านึกรักท้องถ่ินของตนเอง อันจะน ามาซ่ึงการสรา้งค่านิยม และ

อุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต  (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม         

หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและ

ชีวิตประจ าวนั 

 ๒) องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ

บา้นเมืองท่ีดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได ้

 ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ

พลเมืองท่ีมีจิตส านึกรกัทอ้งถ่ิน อนัจะน ามาซ่ึงการสรา้งเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเขม้แข็งในการเฝ้า

ระวงัการทุจริต 



 
 

                                                      แผนปฏบิตัิการป้องกนัการทุจรติ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 ๔) สามารถพฒันาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขา่ยในการตรวจสอบการปฏิบติัราชการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง ทั้งจากภายในและภายนอกองคก์รท่ีมีความเขม้แข็งในการเฝ้าระวงัการ

ทุจริต 

 ๕) องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง มีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน

การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


