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ส่วนที่ 1
บทนา
1. การวิเคราะห์ความการทุจริตในเทศบาลตาบลแม่อาย
ก. ลักษณะการทุจริตในส่วนของเทศบาลตาบลแม่อาย จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลย
ของเทศบาลตาบลแม่อาย
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
ข. สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตของของเทศบาลตาบลแม่อายสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยไม่ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ประกอบกับระเบียบ กฏหมาย
มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทาให้เจ้าหน้าที่ทไี่ ม่ติดตามการแก้ไขระเบียบ กฎหมาย แต่ปฏิบัติงาน
โดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติเช่นเดิม และคาดหมายเองว่าปฏิบัติงานแบบเดิมถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
เป็นอย่างดีแล้ว และเจ้าหน้าที่บางคนต้องการปฏิบัติงานเพื่อเอาใจฝ่ายการเมือง จึงเห็นว่าทาได้ทุกอย่างโดย
ไม่ตรวจสอบว่ามีระเบียบ กฎหมายให้อานาจกระทาการนั้ นได้หรือไม่ อย่างไร หรือใช้ก ารตีความระเบียบ
กฎหมายเข้าข้างตนเองว่าระเบียบ กฎหมาย ให้อานาจกระทาการนั้นได้ ทั้งๆที่ระเบียบ กฎหมาย ไม่ได้ให้
อานาจกระทาการในเรื่องนั้น แต่อย่างใด
3. เจ้าหน้าที่ต้องการหารายได้เพิ่ม จึงใช้เวลาราชการในการแสวงหารายได้เพิ่มโดยเฉพาะการเล่นการพนันแบบ
ออนไลน์ ซึ่งยากแก่การตรวจสอบเป็นอย่างมาก เมื่อเสียพนันจึงหาช่องทางที่จะทุจริต เพื่อหารายได้มาใช้หนี้
การพนันและใช้จ่ายในครอบครัว
4. เจ้าหน้าที่เกรงกลัวนักการเมือง เจ้าหน้าที่ไม่กล้าที่จะปฏิเสธในการสั่งการของนักการเมืองให้กระทาการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือจัดทาบริการสาธารณะที่ไม่ใช้อานาจหน้าที่ตามกฏหมายที่เทศบาล
จะกระทาได้ หรือโครงการที่มีการทุจริตเชิงนโยบาย
5. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในอย่าง
เคร่งครัด ประกอบกกับการให้บริการสาธารณะมีความสลับซับซ้อนและทันสมัยมากขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติงานในสิ่งทีไม่เคยปฏิบัติภายในระยะเวลาอันจากัด จึงอาจทาให้การปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย อีกทั้งหน่วยงานตรวจสอบ เช่น สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ก็ไม่ได้เข้าตรวจสอบอย่างเป็นประจา
ทุกปี โดยเข้าตรวจสอบประมาณ 2-3 ปีต่อครั้ง จึงทาให้เกิดการกระทาผิดซ้าๆ โดยเจ้าหน้าที่ไม่รู้ตัวว่าการ
กระทาของตนนั้นผิดระเบียบ กฎหมายแต่อย่างใด
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6. มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น ยกย่องคนที่
มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทา การทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรร
มาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 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 เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทาง
ปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 2564) เทศบาลตาบลแม่อายจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหาร จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม
วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดาเนินการจัดทา แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อกาหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตาบลแม่อาย
2) เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการ
ฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตาบลแม่อายรวมถึงประชาชนในเทศบาลตาบลแม่อาย
3) เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตาบลแม่อายเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good
Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตาบลแม่อาย
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของเทศบาลตาบล

แม่อาย
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4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตาบลแม่อาย รวมถึง ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ ประชาชน ปราศจากการ
ก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ ตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตาบลแม่อาย
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิน่ ที่มี
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) เทศบาลตาบลแม่อายมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5.ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริห าร บุคลากรของเทศบาลตาบลแม่อายรวมถึง ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ ต่อต้านการทุจริต
(Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) เทศบาลตาบลแม่อายสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสิ นใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ เทศบาล
ตาบลแม่อายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) เทศบาลตาบลแม่อายมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทา การทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นเทศบาลตาบลแม่อายต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต
อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริต
ที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

