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บทน ำ 

1.  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กร 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต  เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่                
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม ่

 กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น  ได้แก่    
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

 ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำแนกเป็น  7  ประเภท  ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้าง  และการเงินการคลัง  ส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ  บารมี  และอิทธิพลท้องถิ่น 

สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้    
ดังนี้ 

1) โอกำส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม              
การทุจริตแต่พบว่า  ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง  กฎหมาย  กฎระเบียบไม่รัดกุม  และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม  ท าให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม               
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส  ปัจจุบันเป็นที่ทราบดีว่าการทุจริตในปัจจุบัน                 
มีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น  โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตา
ของประชาชน  ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  จึงเป็นการยากที่จะเข้าไป
ตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 



4) กำรผูกขำด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่  การจัดซื้อ - จัดจ้าง  เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด  ดังนั้น  จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน           
แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด  ได้ แก่                 
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ 

5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย  ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม  “รายได้พิเศษ”  ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) กำรขำดจริยธรรม  คุณธรรม  ในสมัยโบราณ  ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น             
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดี  แต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง  และ
มีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น  มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่ำนิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี  คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  เป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน  คนที่เป็นเศรษฐี  มหาเศรษฐี  คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง  ด้วยเหตุนี้  ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด  
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ  เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด  ย่อมจะท าให้
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป  และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 กำรทุจริตคืออะไร 
“ทุจริต”  หมายถึง  ประพฤติชั่ว  คดโกง  ไม่ซ่ือตรง 
“กำรทุจริตต่อหน้ำที่”  หมายความว่า  ปฏิบัติหรือละเว้นอย่างใดในต าแหน่งหน้าที่หรือปฏิบัติ  หรือ            

ละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหน้าที่  ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหน้าที่นั้น  
หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน  การทุจริต               
ต่อหน้าที่  การฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือคอร์รัปชั่นล้วนมีความหมายอย่างเดียวกัน 

สำเหตุที่มีกำรทุจริต 
ปัจจัยภำยใน  ได้แก่  สิ่งที่อยู่ในใจ  อยู่กับตัวของแต่ละบุคคล  คือ 

1) การหย่อนคุณธรรมความซื่อสัตย์ 
2) โอกาส 
3) สิ่งจูงใจ 
4) การเสี่ยงภัย 

ปัจจัยภำยนอก  ได้แก่  สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัว  คือ 
1) ด้านเศรษฐกิจและการครองชีพ 
2) ด้านการเมือง 
3) ด้านสังคม 
4) การบริหารของรัฐขาดประสิทธิภาพ 
5) ช่องว่างของกฎหมาย 
6) ต าแหน่งหน้าที่เอ้ือต่อการทุจริต 
7) อยู่ภายใต้อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมและอิทธิพลของผู้ทุจริต 
8) ติดอบายมุขและมูลเหตุอื่น ๆ  
 



ทุจริตในเรื่องอะไรบ้ำง 
1) ฝ่าฝืน  หลีกเลี่ยง  หรือบิดเบือน  ระเบียบแบบแผน  หรือกฎข้อบังคับ 
2) จูงใจ  เรียกร้อง  ข่มขู่  หน่วงเหนี่ยวหรือกลั่นแกล้ง  เพื่อหาประโยชน์ใส่ตนหรือพวกพ้อง 
3) สมยอม  รู้เห็นเป็นใจ  เพิกเฉย  หรือละเว้นการกระท าในการที่ต้องปฏิบัติหรือรับผิดชอบ

ตามหน้าที ่
4) ยักยอก  เบียดบังซึ่งทรัพย์สินของทางราชการ 
5) ปลอมแปลง  หรือกระท าการใด ๆ อันเป็นเท็จ 
6) มีผลประโยชน์ร่วมในกิจการบางประเภทที่สามารถใช้อ านาจหน้าที่ของตนบันดาลประโยชน์

ได ้
7) สมยอมเสนอราคา  หรือการฮั้ว  เพื่อก าหนดราคาอันเป็นการเอาเปรียบรัฐ 

 แนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริต 
 ประชาชนมีช่องทางในการช่วยป้องกันการทุจริตได้หลายระดับ  คือ  ระดับบุคคลและระดับชุมชน/
ท้องถิ่น  และระดับสังคม 

 ช่องทำงในกำรป้องกันกำรทุจริต 
1. ระดับบุคคล 

1.1 การมีจิตใจสุจริต 
1.2 ตัวเองจะต้องไม่ประพฤติ  ปฏิบัติ  หรือท าการทุจริต 
1.3 ตัวเองจะต้องไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้คนอื่นทุจริต 
1.4 หากพบเห็นการทุจริตต้องช่วยกันตักเตือน  แนะน าหรือแจ้งเบาะแส 
1.5 ฝึกวินัยให้ตนเอง  สร้างคุณธรรมในจิตใจ 
1.6 ไม่ท าการทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อม 
1.7 ไม่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้อื่นทุจริต 
1.8 ไม่เลือกคนทุจริตหรือเคยทุจริตเข้าสภา 
1.9 เมื่อพบเห็นการทุจริตให้ตักเตือนแนะน า  หรือด าเนินการอย่างอ่ืน 

2. ระดับชุมชน/ท้องถิ่น 
2.1 การรวมกลุ่ม 
2.2 การสร้างเครือข่าย 
2.3 การประชุมวางแผน 
2.4 การก าหนดกติกาชุมชน 
2.5 การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว 

3. ระดับสังคม 
3.1 สมัครเข้าเป็นองค์กรสมาชิกเครือข่าย 
3.2 การแจ้งเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต 
3.3 การขอรับการสนับสนุนการด าเนินงาน 
3.4 การร่วมเคลื่อนไหว 
3.5 สมัครเป็นเครือข่ายองค์กรภายนอก 



3.6 แจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริตในพื้นท่ี 
3.7 ขอรับการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 
3.8 การร่วมเคลื่อนไหว 

2.  หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ 
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย  
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่า
เป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการ              
อยู่เสมอ  ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับ              
ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น  (Corruption Perception  Index - CPI)  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ ใช้ประเมิน                 
การทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ  (Transparency  International - IT)  
พบว่า  ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี  2555 - 2558  อยู่ที่  35 - 38  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  100  
โดยในปี  2558  อยู่อันดับที่  76  จาก  168  ประเทศทั่วโลก  และเป็นอันดับที่  3  ในประเทศอาเซียน              
รองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย  และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี  2559  ลดลง                
3  คะแนน  จากปี  2558  ได้ล าดับที่  101  จาด  168  ประเทศ  ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีปัญหาจากการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดังสูง 
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านา  ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุจริต  ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  (United  
Nations  Convention  Against  Corruption - UNCAC)  พ.ศ.  2546  การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  3  ฉบับ  แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง  
สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของประเทศไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม  
ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง  (Vertical  Relation)  หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคม
อุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง  ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดความสบาย  ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ  คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้  ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน  จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่
สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ  ขาดความเข้มแข็ง 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  3  เริ่มจากปี  
พ.ศ.  2560  จนถึงปี  พ.ศ.  2564  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคม                
มิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด                  
ไทยทั้งขาติต้านทุจริต”  มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  



(Corruption Perception  Index - CPI)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ในปี  พ.ศ.  2564  ซึ่งการที่ระดับคะแนน   
จะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สู งขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perception  Index - CPI)  

 ของประเทศ 

3.  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
 1)  เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2)  เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์สาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการ
ฝ่ายบริหารงาน  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3)  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good  Governance) 
 4)  เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม  (people’s  participation)  และตรวจสอบ  (people’s  audit)  
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5)  เพ่ือพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป้ำหมำย 
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม  การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีเข้มแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5.  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
 1)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม  และอุดมการณ์ในการ



ต่อต้านการทุจริต  (Anti - Corruption)  จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good  Governance)  มีความโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ  รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น  อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4)  สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรทีม่ีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการ
ป้องกันการทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายใน
การเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
  

 

 

 

 


