
 
 

 

 

การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจ าปี 
 

1. การวิเคราะหค์วามเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค ์
 

การวเิคราะห์ความเสีย่งในการเกิดการทุจรติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มวีตัถุประสงค์เพื่อ
ต้องการ บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจรติที่มีอยูในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจรติที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคล หรอืหน่วยงานทีอ่าจเกี่ยวขอ้งกบัการกระทําทุจรติ เพื่อพจิารณาว่าการควบคุมและการป้องกนั
การทุจรติทีม่อียู่ในปัจจุบนัมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลหรอืไม่  

การทุจริตในระดบัท้องถ่ิน พบว่าปัจจยัที่มีผลต่อการขยายตวัของการทุจรติในระดบัท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอํานาจลงสู่องค์กร แม้ว่าโดยหลกัการแล้วการกระจายอํานาจมีวตัถุประสงค์ สําคญัเพื่อ
ใหบ้รกิารต่าง ๆ ของรฐัสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึน้ มปีระสทิธภิาพมากขึน้แต่ในทาง
ปฏบิตัทิาํใหแนวโน้มของการทุจรติในทอ้งถิน่เพิม่มากยิง่ขึน้เช่นเดยีวกนั  

ลกัษณะการทุจริตในส่วนขององคก์ร จําแนกเป็น 7 ประเภท ดงันี้  
1) การทุจรติดา้นงบประมาณ การทําบญัช ีการจดัซือ้จดัจ้าง และการเงนิการคลงั ส่วนใหญ่เกดิ

จากการละเลยขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
2) สภาพหรอืปัญหาทีเ่กดิจากตวับุคคล  
3) สภาพการทุจรติอนัเกดิจากช่องว่างของกฎระเบยีบและกฎหมาย  
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจรยิธรรม  
5) สภาพหรอืลกัษณะปัญหาทีเ่กดิจากการขาดการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบ  
6) สภาพหรอืลกัษณะปัญหาของการทุจรติทีเ่กดิจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบ จากภาคสว่นตางๆ  
7) สภาพหรอืลกัษณะปัญหาของการทุจรติทีเ่กดิจากอํานาจ บารม ีและอทิธพิล  

สาเหตุและปัจจยัท่ีน าไปสู่การทุจริตขององคก์รสามารถสรปุเป็นประเดน็ได้ ดงัน้ี  
1) โอกาส แมว้่าในปัจจุบนัมหีน่วยงานและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปราม

การทุจรติแต่พบว่า ยงัคงมชี่องว่างทีท่าํใหเ้กดิโอกาสของการทุจรติ ซึง่โอกาสดงักล่าวเกดิขึน้จากการบงัคบัใช ้
กฎหมายทีไ่ม่เขม้แขง็ กฎหมาย กฎระเบยีบไม่รดักุม และอํานาจหน้าทีโ่ดยเฉพาะขา้ราชการระดบัสงูกเ็ป็นอกี
โอกาสหนึ่งทีท่าํใหเ้กดิการทุจรติ  

2) ส่ิงจงูใจ เป็นทีย่อมรบัว่าสภาวะทางเศรษฐกจิทีมุ่่งเน้นเรื่องของวตัถุนิยม สงัคมทุนนิยม ทํา
ใหค้น ในปัจจุบนัมุง้เน้นทีก่ารสรา้งความรํ่ารวย ดว้ยเหตุนี้จงึเป็นแรงจงูใจใหเ้จา้หน้าทีม่แีนวโน้มทีจ่ะทาํ
พฤตกิรรมการทุจรติมากยิง่ขึน้  

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจรติในปัจจุบนัมรีูปแบบทีซ่บัซ้อนขึน้
โดยเฉพาะการทุจรติในเชิงนโยบายที่ทําให้การทุจรติกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มปีระสทิธภิาพ ดงันัน้จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจรติของ
บุคคลเหล่านี้  

4) การผกูขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครฐั ไดแ้ก่ การจดัซื้อ-จดัจา้ง เป็นเรื่องของ



 
 

 

 

การ ผกูขาด ดงันัน้จงึมคีวามเกี่ยวของเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกจิ ในบางครัง้พบบรษิทัมกีารให้สนิบนแก่ 
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองไดรบัสทิธใินการดําเนินงานโครงการของภาครฐั รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผกูขาดในโครงการก่อสรา้งและโครงสรา้งพืน้ฐานภาครฐั 

5) การได้รบัคาตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายไดไ้ม่เพยีงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถอืเป็น
ปัจจยัหนึ่ง ทีท่ําให้ขา้ราชการมพีฤตกิรรมการทุจรติ เพราะความต้องการทีจ่ะมสีภาพความเป็นอยู่ทีด่ขีึน้ ทําให้
เจา้หน้าทีต่อ้งแสวงหาช่องทางเพือ่เพิม่ "รายไดพ้เิศษ" ใหก้บัตนเองและครอบครวั 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมยัโบราณ ความซื่อสตัย์สุจรติเป็นคุณธรรมทีไ่ด้รบัการ
เน้นเป็นพเิศษถอืว่าเป็นเครื่องวดัความดขีองคน แต่ในปัจจุบนั พบว่า คนมคีวามละอายต่อบาปและเกรงกลวั
บาป น้อยลง และมคีวามเหน็แก่ตวัมากยิง่ขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตัง้มากกว่าที่จะยดึผลประโยชน์
สว่นรวม 

7) มีค่านิยมท่ีผิด ปัจจุบนัค่านิยมของสงัคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนด ีคนที่มคีวามซื่อสตัย์
สุจรติเป็นยกย่องคนที่มเีงนิ คนที่เป็นเศรษฐ ีมหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้  ผู้ที่มี
คา่นิยมทีผ่ดิ เหน็ว่าการทุจรติเป็นวถิชีวีติเป็นเรื่องปกตธิรรมดา เหน็คนซื่อเป็นคนเซ่อ เหน็คนโกงเป็นคนฉลาด 
ยอมจะทําการทุจรติฉ้อราษฎรบงัหลวง โดยไมมคีวามละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลวัต่อกฎหมายของ
บา้นเมอืง  
2. หลกัการและเหตุผล  
 

ปัจจุบนัปัญหาการทุจรติคอรร์ปัชัน่ในประเทศไทยถอืเป็นปัญหาเรือ้รงัทีน่บัวนัยิง่จะทวคีวามรุนแรง 
และสลบัซบัซ้อนมากยิง่ขึน้และส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ต่อความมัน่คงของชาต ิเป็นปัญหา 
ลําดบัต้น ๆ ทีข่ดัขวางการพฒันาประเทศทัง้ในด้านเศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืง เนื่องจากเกดิขึ้นทุกภาคส่วน 
ในสงัคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมอืง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมกัถูกมองจาก 
ภายนอกสงัคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจรติคอร์รปัชัน่และมกัจะปรากฏข่าวการทุจรติตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิง่ ส่งผลให้ภาพลกัษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจรติคอร์รปัชัน่ มีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจดัอันดบัดัชนีชี้วดัภาพลักษณ์คอร์รปัชัน่ (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น 
เครื่องมอืที่ใช้ประเมนิการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทัว่โลกที่จดัโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาต ิ(Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 - 2558 อยูที่ 35 - 38 คะแนน จาก 
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อนัดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทัว่โลก และเปนอันดบัที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสงิค์โปรและประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 
ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลําดบัที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เหน็ว่าประเทศไทยเป็น
ประเทศทีม่ปัีญหาการคอรร์ปัชัน่อยู่ในระดบัสงู 

แม้ว่าคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจรติแห่งชาติได้จดัทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติมาแลว้ 3 ฉบบั แต่ปัญหาการทุจรติในประเทศไทยไม่ไดม้แีนวโน้มทีจ่ะลดน้อย
ถอยลง สาเหตุที่ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน 
โครงสร้างสงัคม ซึ่งเป็นสงัคมที่ตัง้อยู่บนพื้นฐานความสมัพนัธ์แนวดิง่ (Vertical Relation) หรอือกีนัยหนึ่งคอื 
พืน้ฐานของสงัคมอุปถมัภ์ทีท่ําใหส้งัคมไทยยดึตดิกบัการช่วยเหลอืเกื้อกูลกนั โดยเฉพาะในหมู่ญาตพิีน้่องและ 



 
 

 

 

พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วตัถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทย
บางส่วน มองว่าการทุจรติคอรร์ปัชัน่เป็นเรื่องปกตทิีย่อมรบัได้ ซึ่งนับไดว้่าเป็นปัญหาทีฝั่งรากลกึในสงัคมไทย
มาตัง้แต่อดตี หรอืกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวฒันธรรมไทยไปแลว้ ผนวกกบัปัจจยัทางด้านการ
ทํางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมอืของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกนั จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรอืความ
พยายามทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ไม่สามารถทําไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ ขาดความเขม้แขง็  

ปัจจุบนัยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติที่ใชอ้ยู่เป็นฉบบัที ่3 เริม่จากปี 
พ.ศ. 2560 จนถงึปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มมีาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรม เป็นสงัคมมติใิหม่ 
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจรติทุกรูปแบบ โดยได้รบัความร่วมมอืจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรฐั 
ตลอดจนประชาชน ในการพทิกัษ์รกัษาผลประโยชน์ของชาตแิละประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศกัดิศ์รแีละ 
เกยีรตภิูมใินดา้นความโปร่งใสทดัเทยีมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวสิยัทศัน์ "ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทัง้ชาตติ้านทุจรติ" มเีป้าหมายหลกัเพื่อให้ประเทศไทยได้รบัการประเมนิดชันีการรบัรู้การทุจรติ (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดบัคะแนนจะ สูงขึ้นได้นัน้ การ
บรหิารงานภาครฐัต้องมรีะดบัธรรมาภบิาลทีสู่งขึน้ เจ้าหน้าทีข่องรฐัและประชาชนต้องม ีพฤตกิรรมแตกต่างจาก
ทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนั ไม่ใชต้ําแหน่งหน้าทีใ่นทางทุจรติประพฤตมิชิอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงาน
หลกัออกเป็น 6 ยุทธศาสตร ์ดงันี้  

ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งสงัคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจรติ  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 ยกระดบัเจตจาํนงทางการเมอืงในการต่อตา้นการทุจรติ  
ยุทธศาสตรท์ี ่3 สกดักัน้การทุจรติเชงินโยบาย  
ยุทธศาสตรท์ี ่4 พฒันาระบบป้องกนัการทุจรติเชงิรุก  
ยุทธศาสตรท์ี ่5 ปฏริูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจรติ  
ยุทธศาสตรท์ี ่6 ยกระดบัคะแนนดชันีการรบัรกูารทุจรติ (Corruption Perception Index : CPI)  
ดงันัน้ เพื่อให้การดําเนินการขบัเคลื่อนด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติบงัเกิดผลเป็น

รปูธรรมในทางปฏบิตั ิเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติระยะ 
ที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จงึไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญักบัการบรหิารจดัการทีม่ี
ความโปร่งใส สรา้งค่านิยม วฒันธรรมสุจรติให้เกดิในสงัคมอย่างยัง่ยนืจงึได้ดําเนินการจดัทํา แผนปฏบิตักิาร
ป้องกนัการทุจรติ เพื่อกําหนดแนวทางการขบัเคลื่อนด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ผ่าน โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชดัเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติอย่างแทจ้รงิ  
3. วตัถปุระสงคข์องการจดัท าแผน  
 

1) เพือ่ยกระดบัเจตจาํนงทางการเมอืงในการต่อตา้นการทุจรติของผูบ้รหิารองคก์ร 
2) เพือ่ยกระดบัจติสาํนึกรบัผดิชอบในผลประโยชน์ขององคก์ร 
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ

บา้นเมอืงทีด่ ี(Good Governance) 
4) เพื่อส่งเสรมิบทบาทการมีส่วนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 

ของภาคประชาชนในการบรหิารกจิการขององคก์ร 
5) เพื่อพฒันาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครอืข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ



 
 

 

 

องคก์ร  
4. เป้าหมาย  

1) ขา้ราชการฝ่ายการเมอืง ขา้ราชการฝ่ายบรหิาร บุคลากรขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รวมถงึ 
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิน่ ปราศจากการก่อให้เกดิข้อสงสยัในการประพฤตปิฏบิตัติามมาตรการจรยิธรรม การขดักนั
แหง่ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ  

2) เครื่องมอื/มาตรการการปฏบิตังิานที่สามารถป้องกนัปัญหาเกี่ยวกบัการทุจรติและประพฤต ิมิ
ชอบของขา้ราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏบิตัหิรอืบรหิารราชการขององคก์ร  

4) กลไก มาตรการ รวมถงึเครอืข่ายในการตรวจสอบการปฏบิตัริาชการขององค์กรปกครองส่วน 
ทอ้งถิน่ทีม่เีขม้แขง็ในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใชอ้ํานาจอย่างเหมาะสม  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มแีผนงานที่มปีระสทิธภิาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจรติและ 
ประพฤตมิชิอบ จนเป็นทีย่อมรบัจากทุกภาคสว่น  
5. ประโยชน์ของการจดัท าแผน  

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรรวมถึง ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีจติสํานึกรกัท้องถิ่นของตนเอง อนัจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ ต่อต้านการ
ทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จรยิธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพยีงทีส่ามารถนํามาประยุกตใ์ชใ้นการทาํงานและชวีติประจําวนั  

2) องค์กรปกครองสามารถบรหิารราชการเป็นไปตามหลักบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มคีวามโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได ้

3) ภาคประชาชนมสีว่นร่วมตัง้แต่ร่วมคดิร่วมทาํร่วมตดัสนิใจรวมถงึร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมอืง
ที่มจีิตสํานึกรกัท้องถิ่น อนัจะนํามาซึ่งการสร้างเครอืข่ายภาคประชาชนที่มคีวามเข้มแขง็ในการเฝ้าระวงัการ
ทุจรติ 

4) สามารถพฒันาระบบ กลไก มาตรการ รวมถงึเครอืข่ายในการตรวจสอบการปฏบิตัริาชการของ  
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทัง้จากภายในและภายนอกองคก์รทีม่คีวามเขม้แขง็ในการเฝ้าระวงัการทุจรติ 

5) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มแีนวทางการบรหิารราชการทีม่ปีระสทิธภิาพ ลดโอกาสในการ
กระทํา การทุจรติและประพฤตมิชิอบ จนเป็นทีย่อมรบัจากทุกภาคสว่นใหเ้ป็นองคก์รตน้แบบ ดา้นการป้องกนั
การทุจรติ อนัจะสง่ผลใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่เกดิความภาคภูมใิจและใหค้วามรว่มมอืกนัเป็นเครอืขา่ยในการ
เฝ้าระวงัการทุจรติทีเ่ขม้แขง็อย่างยัง่ยนื



 
 

 

 

 


