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ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

 
๑.  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริตในองค์กร 
        การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น   ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต  เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม ่
         กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น  
ได้แก่  การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจ          
มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น            
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
        ลักษณะกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเปน็  ๗  ประเภท  ดังนี้ 

๑) การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้าง  และการเงินการคลัง      
ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้  ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่ เกิดจากการตรวจสอบ  ขาดความ

หลากหลายในการตรวจสอบชองภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ  บารมี  และอิทธิพลท้องถิ่น 

         สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำมำรถสรุปประเด็น   
ได้ดังนี้ 
   ๑)  โอกำส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  แต่พบว่า  ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง  กฎหมาย  กฎระเบียบไม่รัดกุม  และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
    ๒)  สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม 
ท าให้คน  ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 
 
   ๓)  กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อน
ขึ้น  โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน 
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี้ 
   ๔)  กำรผูกขำด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่  การจัดซื้อ-จัดจ้าง  เป็นเรื่อง
ของการผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้
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สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด 
ได้แก่  การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
   ๕)  กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย  ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  ท าให้
เจ้าหน้าทีต่้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม  “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

  ๖)  กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับ    
การเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน  แต่ในปัจจุบัน  พบว่า  คนมีความละอายต่อบาปและ   
เกรงกลัวบาปน้อยลง  และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น  มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

  ๗)  มีค่ำนิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี  คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต  เป็นยกย่องคนที่มีเงิน  คนทีเ่ป็นเศรษฐี  มหาเศรษฐี  คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง  ด้วยเหตุนี้  ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิด  เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ  เห็นคนโกงเป็น       
คนฉลาด  ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป  และไม่เกรงกลัว     
ต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
๒. หลักกำรเหตุผล  
       ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่ นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวี         
ความรุนแรง  และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคง     
ของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง 
เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าว    
การทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ  ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและ
ความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception 
Index – CPI)  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใส
นานาชาติ  (Transparency International – IT)  พบว่า  ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี  ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๘  อยู่ที่  ๓๕ – ๓๘  คะแนน จากคะแนนเต็ม  ๑๐๐  โดยในปี  ๒๕๕๘  อยู่อันดับที่  ๗๖  จาก  ๑๖๘   
ประเทศท่ัวโลก  และเป็นอันดับที่  ๓  ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย  และ
ล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี  ๒๕๕๙  ลดลง  ๓  คะแนน  จากปี  ๒๕๕๘  ได้ล าดับที่  ๑๐๑  จาก 
๑๖๘  ประเทศ  ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน         
การทุจริต  ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๖  ก ารจั ด ตั้ งอ งค์ ก รต าม 
รัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  ๓  ฉบับ  แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มี
แนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง  สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัย
ทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม  ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) 
หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะใน
หมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดความสบาย  ยกย่องคนที่มีเงินและ     
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มีอ านาจ  คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้  ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝัง    
รากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต  หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  ผนวกกับ
ปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน  จึงส่งผลให้การท างานของ
กลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ  ขาดความเข้มแข็ง 
          ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่   ๓       
เริ่มจากปี  พ.ศ.  ๒๕๖๐  จนถึงปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศ
ไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้    
การทุจริต  (Corruption  Perceptions  Index : CPI)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ซึ่งการ
ที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น  ๖  ยุทธศาสตร์  ดังนี้  
         ยุทธศาสตร์ที่  ๑  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
         ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
         ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
         ยุทธศาสตร์ที่   ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต   (Corruption Perception                 
Index : CPI) 
         ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล   
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ  เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับ       
การบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส  สร้างค่านิยม  วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปราม   
การทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี 
ประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  จึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือเป็นมาตรการแนวทาง      
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ  เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบล
หัวหนองใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ทั้งนี้
ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส 
จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรม  ความคุ้มค่า  เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร  ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มี
ส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี พ.ศ.  ๒๕๔๖   
          องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น  ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน  และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  จึงได้



๔ 
 

 

จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการ    
ในการด าเนินการเรื่องโปร่งใส ในการด า เนิน งานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น  (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA)  อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กรให้สามารถท างานด้วยความ
โปร่งใส  ตามหลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  โดยประชาชนมีส่วนร่วม  สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  และ
รับผิดชอบ  ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้  และเป็นไปตามแผนจังหวัดขอนแก่นใสสะอาด  
 
  วิสัยทัศน์ 

ภายใน  ๕  ปี  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองจะพัฒนา  “ เศรษฐกิจก้าวหน้า  การศึกษา
ก้าวไกล  สังคมปลอดภัย  ใส่ใจสุขภาพ  พัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  น้ าสะอาดน่าชม  สะดวกการคมนาคม  
ให้มาเยี่ยมชมเทคโนโลยี  มีการบริหารจัดการที่ดี  เพ่ือศักดิ์ศรี อบต.หัวหนอง ” 

    
พันธกิจ 

   ๑.  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  และเศรษฐกิจ  
๒.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
๓.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.  สร้างและซ่อมบ ารุงเส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ า  การผังเมือง  
๕.  ส่งเสริมสุขภาพ  ดูแลสวัสดิการสังคมของประชาชน  ผู้ด้อยโอกาส  ส่งเสริมการอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖.  ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
๗.  ส่งเสริมระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีให้กับองค์กร  และชุมชน 

 
๓.  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
    ๑)  เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
    ๒)  เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย
การเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
   ๓)  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี (Good Governance)  
   ๔ )  เพ่ื อส่ งเสริมบทบาทการมีส่ วนร่วม  (people's participation) และตรวจสอบ 
(People’s audit)  ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๔.  เป้ำหมำย  
   ๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรม  การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  



๕ 
 

 

   ๒)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤตมิิชอบของข้าราชการ  
   ๓)  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
  
   ๔)  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  
   ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
๕.  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน  
   ๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม         
และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต  (Anti-Corruption)  จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม      
หลักธรรมาภิบาล  รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  
   ๒)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี (Good  Governance)  มีความโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
   ๓)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบใน
ฐานะพลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น  อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการ
เฝ้าระวังการทุจริต  
   ๔)  สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง   
การทุจริต  
   ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


