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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1.1  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 

ในปัจจุบัน การทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย ก าลังกลายเป็นประเด็นร้อนที่โจษจันกันมาก เพราะมีข้อ
กล่าวหาต่อนักการเมืองข้าราชการ และนักการเมืองท้องถิ่น ว่ามีพฤติกรรมในเชิงทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีการกระท า
กันในหลายรูปแบบ ทั้งในแง่ยักยอก การแอบเอางบประมาณหรือทรัพย์สินของรัฐไปเป็นของตน การเลือกจ้างและ
การท าสัญญาจ้างหรือให้สัมปทานเฉพาะพรรคพวก ผู้สนับสนุนตนเท่านั้น  การใช้ต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ
เอ้ือประโยชน์ให้บริษัทของตนเองและพรรคพวก ผลประโยชน์ขัดแย้งหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
Interest) และเอ้ือประโยชน์ (Trading Influence) การที่บริษัทให้สัญญาจะให้ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่รัฐใน
ทางอ้อม เช่น ให้ต าแหน่งในบริษัทเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้นปลดเกษียณหรือพ้นจากต าแหน่ง ให้ต าแหน่งแก่ญาติ
ตลอดจนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การสมยอมราคา 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน ทั้งในรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ซึ่งเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งหลาย ได้ถูกจับตามองจากสังคมภายนอกว่ามีการทุจริตคอร์รัปชั่นเช่นกัน การถูกจับตามองและ  
ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในท านองดังกล่าว มีข้อมูลสถานการณ์การทุจริตในสังคมไทยและการทุจริตในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจากหลายๆแห่งที่ยืนยันค่อนข้างตรงกันว่า โดยภาพรวมคนไทยและสังคมไทยยังมีปัญหาด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริต  ด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น  ส านักงาน ป.ป.ช. ได้รวบรวมสถิติการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ากระท าการทุจริตตั้งแต่ปี พ.ศ.2543-2550 รวม 8 ปี พบว่า บุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึงผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น ถูกกล่าวหาว่ากระท า
การทุจริตรวมทั้งสิ้น 5,508 เรื่อง มีผู้ถูกกล่าวหา 9,467 ราย ถูกกล่าวหาว่าทุจริตมากที่สุด 

 
1.2  หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

งานวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น” ได้สะท้อนภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถแบ่งสภาพ
หรือลักษณะปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  ดังนี้ 

1. สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อ  
จัดจ้างและการเงินการคลัง  

 ส่วนใหญ่พบว่า กระบวนการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับด้านงบประมาณการท าบัญชี
การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง  ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ละเลยไม่ปฏิบัติ  หรือ 
ไม่ท าตามระเบียบฯ และอ้างว่าไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องที่มีการให้จัดท าและไม่จัดท า  ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก  
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนเรื่องท่ีกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่จัดท า อันเป็นผลก่อให้เกิดการทุจริตใน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ไม่ท าบัญชีคุมรายรับรายจ่ายพัสดุให้เป็นปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ลงบัญชี
รายรับรายจ่าย  

2. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล  
               ข้อมูลตัวเลขจากการส ารวจพบว่า การทุจริตเกิดจากตัวบุคคล โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก
สภาท้องถิ่นบางส่วน ปรากฏว่า ร้อยละ 12 มีญาติหรือพวกพ้องมาเป็นผู้รับเหมาการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเอื้อ
ประโยชน์ให้พวกพ้องหรือกลุ่มญาติของตัวเอง 
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 - ร้อยละ 35 บุคคลที่เป็นพนักงานท้องถิ่น กับผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งบางส่วนใช้ต าแหน่งของตนแสวงหา
ผลประโยชน์  
 - ร้อยละ 10 บุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเก็บรายได้แล้วไม่ส่งคลัง หรือว่ามีการ
แก้ไขหลักฐานการเงิน  
 - ร้อยละ 7 บุคลากรและผู้บริหารท้องถิ่นบางส่วน มีการจ่ายเงินของการคลังโดยไม่มีหลักฐาน เช่น 
การเขียนเติมจ านวนเงิน หรือการรับเงินเก็บภาษี รับเงินเก็บค่าขยะ เก็บเงินมาแล้วไม่น าส่งคลัง ซึ่งเมื่อมีการ
กระท าอย่างเป็นประจ าหรือบางทีพอเก็บเงินได้มากๆ ก็ไม่น าส่งหรือมีการหนีไป หรือส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่คลัง  
มีการปลอมเช็คตลอดจนการน าของหลวงหรือของทางราชการไปใช้เป็นการส่วนตัว ตลอดจนการปิดบังข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน 

3. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย  
 ในส่วนช่องว่างของกฎหมายและระเบียบต่างๆ มุ่งวิเคราะห์ระบบตรวจสอบและระบบโครงสร้างของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ระบุว่าระบบการตรวจสอบของ สตง. ไม่ทั่วถึง กฎหมายเปิด
ช่องว่างให้มีการทุจริตได้  ซึ่งในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นทีมเดียวกับผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งหมดก็จะเป็นช่องทางให้ทุจริตได้ เพราะระบบถ่วงดุลขาดความเข้มแข็ง 

4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม  
 จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีขนาดเล็ก มีพนักงานท้องถิ่นท่ีได้บรรจุ

เข้ารับราชการโดยมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช.ขึ้นไป และผ่านการนิเทศงานมาน้อยหรือไม่มีความรู้เฉพาะด้าน
ดีพอ เช่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดราคากลาง หรือ การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ และส่วนหนึ่ง
พบว่า หัวหน้าส่วนการคลังไม่ได้มีความรู้ทางด้านการพัสดุในทางปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติไปก็หมิ่นเหม่ในการถูก
ตรวจสอบและผิดวินัย หรือบุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขาดความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล กับเทศบาลต าบล ที่ยกฐานะมาจากสุขาภิบาล ตลอดจนส่วนหนึ่งผู้บริหารท้องถิ่น
และพนักงานท้องถิ่น มีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายแสดงให้เห็นถึงการไม่มี
คุณธรรม จริยธรรม โดยสรุปผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารท้องถิ่น ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่างๆ จ าเป็นต้องมี
การเพ่ิมพูนความรู้และควรรู้ เพราะถ้าบางส่วนไม่มีความรู้ความเข้าใจ เป็นผลท าให้ปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ
ผิดพลาดได ้

5. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริต ที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ 
 จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนหนึ่งไม่ชี้แจงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ

ข้อมูลข่าวสารของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างๆ ให้ประชาชนทราบ เช่น  ไม่แจ้งงบประมาณของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชน และไม่ส่งข่าวสารทางราชการให้ประชาชน 

6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ  ขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ  

 จากการศึกษาพบว่า  ผู้ตรวจสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เป็น  สตง. เพียงหน่วยงานเดียวมี
ก าลังคนไม่เพียงพอและ สตง.  ส่วนกลางมีก าลังคนเพียงแต่ไม่สามารถลงไปตรวจได้ทุกพ้ืนที่ ที่กระท าได้เป็นเพียง
เป็นการสุ่มตัวอย่างเท่านั้น ในส่วนของส านักงาน ป.ป.ช.ก็เช่นเดียวกัน จึงมีข้อเสนอให้ทั้งป.ป.ช.และ สตง.  
มีอนุกรรมการ ป.ป.ช.จังหวัด และให้จัดตั้งอาสาสมัคร ป.ป.ช.ภาคประชาชน  ส่วนระบบการตรวจสอบภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มักพบว่าผู้บริหารท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ให้
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ  อย่างเคร่งครัดและฝ่ายสภาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ต้องท าหน้าที่เป็นฝ่ายก ากับดูแลและควบคุม คอยตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารใน องค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ของประชาชนแต่กลับพบว่าปัจจุบันฝ่ายสภาท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่
กับกลายเป็นกลุ่มเดียวกับผู้บริหารท้องถิ่น จึงท าให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้น้อย 

7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจบารมีอิทธิพล  
 จากการศึกษาพบว่า  ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บางแห่งยังมีอิทธิพลหรืออ านาจที่ส่งผลให้เกิด  

การทุจริตได้ โดยเฉพาะอิทธิพลและอ านาจของฝ่ายการเมืองที่ครอบง า  หรือสามารถให้คุณให้โทษต่อเจ้าหน้าที่
หรือข้าราชการท้องถิ่น  ตลอดจนการใช้อิทธิพลข่มขู่ หรือกีดกันผู้เสนอราคารายอื่นๆ การบีบบังคับให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องตรวจรับงานโครงการต่างๆ ตลอดจนบางครั้งประชาชนในท้องถิ่นไม่กล้าที่จะให้การเป็นพยานเพื่อเอาผิด
กับผู้ทุจริต และส่วนหนึ่งวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกของคนในสังคมไทยมานาน เช่น ความเกรงกลัวอิทธิพล การนับถือ
ผู้มีบารมี การส านึกบุญคุณของผู้มีพระคุณ สิ่งเหล่านี้ท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้อ านาจหน้าที่การงานในการแสวงหา
ผลประโยชน์ 

ดังนั้น ปัญหาที่มีในท้องถิ่นคือความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างนักการเมืองทั้งในระดับประเทศกับ
นักการเมืองระดับท้องถิ่น นักการเมืองระดับท้องถิ่นกับนักธุรกิจกลุ่มผลประโยชน์และนักการเมืองระดับท้องถิ่น
กับราชการบุคคล กลุ่มนี้ยังมีความเข้มแข็งมากกว่าพลังในการตรวจสอบของภาคประชาชนและภาคประชาสังคม
และสิ่งที่ต้องการเสริมก็คือท าอย่างไรให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งเพ่ือคานอ านาจอิทธิพลได้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  โดยคณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนแก้ว  ได้มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ  และใช้หลักคุณธรรม ความ
ซื่อตรงในการด าเนินงาน โดยน า หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี หรือหลักธรรมาภิบาล ( Good 
Governance) มาใช้ในการบริหารงาน ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้รับรางวัลด้านคุณธรรม 
จริยธรรม จากสถาบันและองค์กรอื่นๆ มากมาย เช่น  รางวัลพระปกเกล้าทองค า ประจ าปี 2555  รางวัลเชิดชู
เกียรติท้องถิ่นท่ีเป็นที่สุดด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน จากสถาบันพระปกเกล้า  โล่รางวัล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี 13 ปีซ้อน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546-2559 จาก
ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี   
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปี 2552 จากส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  รางวัลข้าราชการต้นแบบ ข้าราชการไทยใจสีขาว ประจ าปี พ.ศ. 2555 จาก
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  รางวัลคุณธรรมแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 
2556 ประเภท องค์กรคุณธรรม โครงการคุณธรรม และบุคคลคุณธรรม จากศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน)  
เป็นต้น 

นอกจากนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้มีการน าหลักคุณธรรม ความซื่อตรง มาใช้ในการ
ด าเนินงาน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1.  การน าหลักคุณธรรม ความซื่อตรง มาใช้กับบุคลากรในองค์กร 
2.  การน าหลักคุณธรรม ความซื่อตรง มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
3.  การน าหลักคุณธรรม ความซื่อตรง มาใช้กับประชาชนและชุมชน 

 

1. การน าหลักคุณธรรม ความซื่อตรง มาใช้กับบุคลากรในองค์กร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  ได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรม  

มาใช้ในการบริหารงานบุคคล  เช่น  การสรรหาพนักงาน  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การพิจารณาความดีความชอบ  
เพ่ือเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง  หรือการพิจารณาให้เงินรางวัลประจ าปี (โบนัส)  จะใช้หลักคุณธรรมเป็นเกณฑ์ในการ
ตัดสิน ซึ่งจะดูผลงานและความสามารถของบุคลากรเป็นเกณฑ์  และให้บุคลากรทุกคนในองค์กรเป็นผู้ประเมิน 
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เพ่ือพิจารณาความดีความชอบ เรียกว่า “การประเมินแบบ 360 องศา”   ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์กร หรือ
ผู้รับการประเมินคนหนึ่ง จะถูกประเมินจากทุกคนในองค์กร  ทั้งจากคณะผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
และผู้ใต้บังคับบัญชา  แล้วน าคะแนนการประเมินจากทุกส่วนมาหาค่าเฉลี่ย  ประกอบด้วย 

 1. การประเมินจากคณะผู้บริหารองค์กร  
 2. การประเมินจากผู้บังคับบัญชา  
 3. การประเมินจากเพ่ือนร่วมงานในกองหรือแผนกเดียวกัน  
 4. การประเมินจากพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กร  
โดยตัวชี้วัดในการประเมิน เกิดจากการระดมความคิดของพนักงานทุกคน เช่น ความขยันหมั่นเพียร 

ทุ่มเท เสียสละ ความเป็นผู้มีจิตบริการยอดเยี่ยม  ความเป็นผู้มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้มี  
มนุษยสัมพันธ์  การแต่งกายสุภาพ  บุคลิกภาพดี  กิริยาวาจาสุภาพ  และควบคุมอารมณ์ได้ดี  เป็นต้น 

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ยังได้ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

 1. การปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการประชุมประจ าเดือนพนักงาน  
  โดยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

ดอนแก้ว จะปลูกฝังให้พนักงานทุกคน  มีคุณธรรม  จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน  มีความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่ทุจริต
คอร์รัปชั่น  ปฏิบัติต่อประชาชนผู้รับบริการด้วยความเสมอภาค  

 2. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยการฝึกอบรมสัมมนา  
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เป็นประจ าทุกปี 
 3. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในโครงการ อบต.สีขาว  
  เป็นการท าปฏิญญาร่วมกัน 3 ฝ่าย ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ประกอบด้วย  

ฝ่ายคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว และฝ่าย
พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วทุกคน โดยการดื่มน้ าสาบานร่วมกัน ว่าจะปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น  และจัดท าเป็นป้ายปฏิญญาขนาดใหญ่ติดประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้าน  
เพ่ือให้ประชาชนทุกหมู่บ้านทราบ และให้ผู้เกี่ยวข้องกับปฏิญญาทั้ง 3 ฝ่าย ยึดถือปฏิบัติ 

 4.  การส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยการยกย่องเชิดชูบุคคลท าความดี   
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว จะมีการยกย่องเชิดชูบุคคลดีเด่นสาขาต่างๆ เป็นประจ าทุกปี 

เช่น บุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรมยอดเยี่ยม บุคคลผู้มีจิตบริการยอดเยี่ยม บุคคลผู้มีมนุษยสัมพันธ์ยอดเยี่ยม  
บุคคลผู้น าหลักความพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต  เป็นต้น  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ท าความดี และเป็นแบบอย่างให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

2. การน าหลักคุณธรรม ความซื่อตรง มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้น าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี หรือหลักธรรมาภิบาล                             

(Good Governance) มาใช้ในการบริหารงาน  โดยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้วาง
นโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นไว้ 8 ด้าน ประกอบด้วย 

 1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
 2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ     
 3. นโยบายด้านแหล่งน้ า   
 4. นโยบายด้านการสาธารณสุข             
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 5. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม   
 6. นโยบายด้านสังคม   
 7. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 8. นโยบายด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

 โดยนโยบายด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี คณะผู้บริหารได้วาง
แนวทางในการพัฒนา ดังนี้ คือ 

 1) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการสร้างค่านิยมในการร่วมมือ 
และการแสดงความคิดเห็น ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การสร้างกิจกรรม และมีการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม
อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ 

 2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  
 3) พัฒนาระบบบริหารการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว โดยยึดหลักการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิเสรีภาพและหน้าที่หลักตามที่ก าหนดไว้ใน

รัฐธรรมนูญ 
 5) พัฒนาบุคลากรทั้งพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว คณะผู้บริหาร 

ให้มีความรู้ ความเข้าใจ จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาที่ส่งเสริมให้ต าบลดอนแก้ว

เป็นต าบลแห่งสุขภาวะ หมายถึง ต าบลที่มีสุขภาวะดีทั้งสี่ด้าน ได้แก่ กาย จิต สังคม และปัญญา อันได้แก่ 
 1. สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีเศรษฐกิจพอเพียง มีสิ่งแวดล้อมดี  

ไม่มีอุบัติภัย เป็นต้น 
 2. สุขภาวะทางจิต  หมายถึง จิตใจที่เป็นสุข ผ่อนคลาย ไม่เครียด คล่องแคล่ว มีความเมตตากรุณา  

มีสติ มีสมาธิ เป็นต้น 
 3. สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ในชุมชน ในที่ท างาน ในสังคม ใน

โลก ซึ่งรวมถึงการมีบริการทางสังคมที่ดี มีความสามัคคีในชุมชนและมีสันติภาพ เป็นต้น 
 4. สุขภาวะทางปัญญา (จิตวิญญาณ) หมายถึง ความสุขอันประเสริฐที่เกิดจากมีจิตใจสูง เข้าถึงความ

จริงทั้งหมด  ลดละความเห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและชุมชน มีความเห็น
อกเห็นใจผู้อื่น มีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา เพ่ือช่วยเหลือชุมชน สังคม รวมถึงประเทศชาติ เป็นต้น 

 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้ก าหนดนโยบายในการน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลัก  
ธรรมาภิบาล (Good Governance) มาใช้ ได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยการก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง 
และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วยเป้าประสงค์และกลยุทธ์ ดังนี้ 

 เป้าประสงค์ในการพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี คือ การ
บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 

 ส าหรับกลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
มีทั้งหมด 6 กลยุทธ์ คือ 
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1. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
2. การส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล และการ

บริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
3. การพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ให้มีความรู้ คุณธรรม 

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
4. การสร้างจิตส านึก และความตระหนักในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกภาคส่วน 
5. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
6. การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

  โดยก าหนดเป็นโครงการ/กิจกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อตรง ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 
ปี และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เพื่อน าสู่การปฏิบัติจริง เช่น 
โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม “ฮ่วมแฮง สร้างวินัย ฮ่วมใจ๋ฮับผิดชอบ”  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ส าหรับบุคลากรทางการศึกษา  โครงการครอบครัวคุณธรรม น าสังคมเข้มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด)  โครงการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว   โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาร่วมใจต้านภัยทุจริต
ต าบลดอนแก้ว  และโครงการฝึกอบรมการพัฒนาจิตส านึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เป็นต้น 
  นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้น า หลักความโปร่งใส มาใช้ในการบริหารงาน โดย
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร โครงการ/กิจกรรม ทุกประเภทให้แก่ประชาชนทราบ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วได้ จึงเกิดโครงการ “องค์กรระบบเปิด”
(Open System Organization) ขึ้น 
  จากแนวคิด “อบต.รู้อะไร ประชาชนต้องรู้สิ่งนั้น” จึงเป็นที่มาของ นวัตกรรม “องค์กรระบบเปิด” 
(Open System Organization) เป็นระบบที่พัฒนามาจากแนวคิดในการสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว
ให้เป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3. การน าหลักคุณธรรม ความซื่อตรง มาใช้กับประชาชนและชุมชน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้น าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล                  
(Good Governance) มาใช้ในการบริหารงาน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้น าหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มาใช้กับประชาชนชนและชุมชน โดยได้ด าเนินโครงการคนดีศรีดอนแก้ว เพื่อส่งเสริมให้บุคคล เด็กและ
เยาวชนเห็นคุณค่า ในการปฏิบัติตนบ าเพ็ญประโยชน์ของการท าความดีต่างๆ ให้กับหมู่บ้านและต าบล เพื่อ
ประกาศยกย่องเชิดชูคนท าความดี และเป็นการสร้างเวทีให้กับเด็ก เยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้มีโอกาส
แสดงผลงานของการท าความดีของตน หรือของบุคคลที่ตนพบเห็น เผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อยกย่องและส่งเสริม
กิจกรรมการท าความดีของบุคคลเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ให้เป็นแบบอย่างของบุคคลทั่วไป และเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้
เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีต้นแบบของบุคคลที่ท าความดี และรับทราบถึงแนวทางการท าความดี              
ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคม โดยกิจกรรมจะเป็นการคัดเลือกคนดีศรีดอนแก้ว ยกย่องเชิดชู คนดีศรี
ดอนแก้ว และเผยแพร่คนดีศรีดอนแก้วต่อสาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ และจัดท าปฏิทินคนดีศรีดอนแก้วประจ าปี 
และท าเนียบคนดีศรีดอนแก้ว โดยมีเป้าหมายโครงการ คือ ประชาชนมีความเสียสละ มีจิตอาสา หรือจิตสาธารณะ 
และประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว จะด าเนินโครงการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก
ธรรมาภิบาลให้แก่ประชาชนในชุมชน คือ โครงการโรงเรียนธรรมาภิบาล เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มในต าบล  
ดอนแก้ว น าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต ทั้งต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยให้
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ประชาชนเข้ามาเรียนรู้ ศึกษา อบรม และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ท่ีดีของตน ตามหลักสูตร
ของโรงเรียนธรรมาภิบาล โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายของโครงการออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มชุมชน กลุ่มองค์กร  และ
กลุ่มสถานศึกษา กลุ่มชนชนประกอบด้วย ผู้น าชุมชน ประชาชนทั่วไป องค์การเครือข่ายชุมชน กลุ่มองค์กร 
ประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ทีมงาน และกลุ่มสถานศึกษา ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว และโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา โดยมีวิสัยทัศน์ของโรงเรียนธรรมาภิบาล 
คือ “สร้างคนดี ชุมชนดี บนพ้ืนฐานของธรรมาภิบาล” 

 นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเข้มแข็ง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วม
คิด ร่วมท าและร่วมรับผลประโยชน์ เช่น โครงการ อบต.สัญจร เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี โครงการ
ประชุมสภา อบต.ดอนแก้วสัญจร โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  
โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ อบต.ดอนแก้ว เป็นต้น 

จากการด าเนินการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นดังกล่าวข้างต้น เพ่ือต่อยอดการพัฒนาการต่อต้านทุจริต 
คอร์รัปชั่น ให้เป็นระบบ มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และสามารถขยายผลและเครือข่าย องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแก้ว จึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ของส านักงาน 
ป.ป.ช. และได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) ขึ้น 

 
1.3  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 1.3.1 เพ่ือมีกรอบและแนวทางในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น น าไปสู่การป้องกันการ
ทุจริตอย่างเป็นระบบ 
 1.3.2 เพ่ือด าเนินการป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
 1.3.3 เพ่ือขยายผลและเครือข่ายไปสู่หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ในด้านการป้องกัน
การทุจริต 
 1.3.4 เพ่ือให้การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริการสาธารณะเกิด
ประโยชน์และความคุ้มค่า 
 1.3.5 เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด และมีความพึงพอใจในการรับบริการสาธารณะจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
 
1.4  เป้าหมาย 
 1.4.1 กลุ่มฝ่ายการเมือง ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
 1.4.2 กลุ่มข้าราชการประจ า ประกอบด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนแก้ว 
 1.4.3 กลุ่มประชาชนต าบลดอนแก้ว ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย  
 
1.5  ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1.5.1 มีกรอบและแนวทางในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น สามารถน าไปสู่การป้องกัน
การทุจริตอย่างเป็นระบบ 
 1.5.2 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว สามารถด าเนินการป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
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 1.5.3 สามารถขยายผลและเครือข่ายไปสู่หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ในด้านการ
ป้องกันการทุจริต 
 1.5.4 การบริหารจัดการองค์กร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริการสาธารณะเกิดประโยชน์และ
ความคุ้มค่าอย่างสูงสุด 
 1.5.5 ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด และมีความพึงพอใจในการรับบริการสาธารณะจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

  


