
ส่วนที่ ๑ 

 

 

 

๑. การวเิคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร 

        การวิ เคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุ จริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  

มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการ

ทุจริตที่จะเกิดขึ้น  ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต  เพื่อพิจารณาว่าการ

ควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มอียู่ในปัจจุบันมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลหรอืไม่ 

         การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับ

ท้องถิ่น  ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการ

กระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ของชุมชนมากขึ้น  มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่ม

มากยิ่งขึน้เชน่เดียวกัน 

        ลักษณะการทุจรติในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จ าแนกเป็น  ๗  ประเภท  ดังนี้ 

๑) การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง 

ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) สภาพหรอืปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 

๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 

๔) สภาพหรอืลักษณะปัญหาของการทุจรติที่เกิดจากการขาดความรู ้ความเข้าใจและ

ขาดคุณธรรมจรยิธรรม 

๕) สภาพหรอืลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

๖) สภาพหรอืลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ

หลากหลายในการตรวจสอบชองภาคส่วนต่างๆ 

๗) สภาพหรอืลักษณะปัญหาของการทุจรติที่เกิดจาก  อ านาจ  บารมี และอิทธิพล

ท้องถิ่น 

         สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุป

ประเด็นได้   ดังน้ี 

   ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ

ปราบปรามการ ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าว

บทน ำ 



เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่

โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

    ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุน

นิยม ท าให้คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มี

แนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ ทุจรติมากยิ่งขึน้  

   ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่

ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตา

ของประชาชน ขาด กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไป

ตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหล่านี้ 

   ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็น

เรื่องของการ ผูกขาด ดังนัน้จงึมคีวามเกี่ยวข้องเป็นหว่งโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมี

การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของ

การผูกขาด ได้แก่ การ ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสรา้งพื้นฐานภาครัฐ 

   ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจน

ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่ จะมีสภาพความ

เป็นอยู่ที่ดีขึน้ท าให้เจ้าหนา้ที่ตอ้งแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่

ได้รับการเน้นเป็น พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อ

บาปและเกรงกลัวบาป น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง

มากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม  

  ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความ

ซื่อสัตย์สุจริตเป็น ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วย

เหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็น

คนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎรบ์ังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และ

ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 

๒.หลักการเหตุผล  

       ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวี

ความรุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึน้และส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคง

ของชาติ เป็นปัญหา ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและ



มักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อ

กระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้

ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้

วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริต

คอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า 

ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 

โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียน

รองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 

ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า

ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศ

ไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็น

ประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention 

Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอย

ลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน 

โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัย

หนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่

ญาตพิี่นอ้งและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและ

มีอ านาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่

ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตัง้แต่อดตี หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 

ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผล

ให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างตน้ไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาด

ความเข้มแข็ง 

          ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 

เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม

จรยิธรรม เป็นสังคมมติิใหม ่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจาก

ฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ

ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศ

ไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ



บาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้

ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 

ยุทธศาสตร ์ดังนี้  

         ยุทธศาสตรท์ี่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ  

         ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมอืงในการตอ่ต้านการทุจริต  

         ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย  

         ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  

         ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจรติ  

         ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception                 

Index : CPI) 

         ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิด

ผลเป็น รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนัก

และให้ความส าคัญกับการบริหาร จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดใน

สังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อก าหนดแนวทางการ

ขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็น

รูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ของการป้องกันและปราบปรามการทุจรติอย่างแท้จริง เทศบาลต าบลหนองสรวง   จึงได้จัดแผนปฏิบัติ

การป้องกันการทุจริตเพื่อเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบ

ภาครัฐ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลต าบลหนองสรวง  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการ

ป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลหนองสรวง  ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันการทุจริต

เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผล

สัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการ

ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ 

และปลูกจติสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖   

          เทศบาลต าบลสันป่าตอง ได้ตระหนักถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต

คอรัปช่ัน ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

จงึได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อเป็นแผนปฏิบัติ

การในการด าเนินการเรื่องโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and 

Transparency Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถท างานด้วย



ความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่าง

คุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามแผนจังหวัดเชยีงใหม่ 

 

  วิสัยทัศน์การพัฒนา 

         “ เทศบาลต าบลสันป่าตอง เป็นองค์กรที่ทันสมัยมีคุณธรรม จริยธรรมโดยยืดประชาชน

เป็นศูนย์กลางให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ” 

   พันธกิจหลักการพัฒนา 

   ๑.  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้

มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและเพื่อรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและ

ภาคอุตสาหกรรม 

  2.ส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มผลผลิตทาง

การเกษตรและยกระดับคุณภาพผลผลิต การลงทุน การจัดจ าหน่ายและส่งเสริมการท่องเที่ยวในต าบล 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

  3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสวัสดิการอย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 

  4. ส่งเสริมสนับสนุน การฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

  5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นให้เอื้อต่อการ

พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน 

  6. ส่งเสริมการเรยีนรู้ยกระดับการจัดการศกึษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและจัดให้มี

สนามกีฬาและลานกีฬาเพื่อส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการของประชาชนต าบลสันป่าตอง 

  7. ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานและการสาธารณสุข

อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

  8. ส่งเสรมิและพัฒนาดา้นบริหารจดัการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรและ

ประชาชนในต าบลสันป่าตอง 

 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

    ๑) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร

ปกครองสว่น ท้องถิ่น 

    ๒) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย

การเมอืง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 



   ๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ด ี(Good Governance)  

   ๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ 

(People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

    ๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ

ราชการ ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 

๔. เป้าหมาย  

   ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิด

ประโยชน์สุขแก่ ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตาม

มาตรการจริยธรรม การขัดกัน แหง่ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

   ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ

ประพฤติ มิชอบ ของขา้ราชการ  

   ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามี

ส่วนรว่มและ ตรวจสอบการปฏิบัติหรอืบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองสว่น ท้องถิ่นที่มเีข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใชอ้ านาจอย่างเหมาะสม  

   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า

การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  

   ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม 

และอุดมการณ์ในการ ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม 

หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและ

ชีวติประจ าวัน  

   ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

   ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบ

ในฐานะพลเมืองที่ มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความ

เข้มแข็งในการเฝา้ระวังการทุจริต  



   ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขา่ยในการตรวจสอบการปฏิบัติ

ราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า

ระวังการทุจริต  

   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลด

โอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความ

ภาคภูมใิจและใหค้วามรว่มมอืกันเป็น เครือขา่ยในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


