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๑. การวิเคราะห�ความเส่ียงในการเกิดทุจริตในองค�กร 
 การวิเคราะห�ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  มีวัตถุประสงค�เพ่ือ
ต�องการบ�งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยู�ในองค�กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึน  ตลอดจน
บุคคลหรือหน�วยงานท่ีอาจเก่ียวข�องกับการทุจริต  เพ่ือพิจารณาว�าการควบคุมและการป+องกันการทุจริตท่ีมีอยู�
ในป,จจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม� 
 การทุจริตในระดับท�องถ่ิน  พบว�า ป,จจัยท่ีมีผลต�อการขยายตัวของทุจริตในระดับท�องถ่ิน  ได�แก� การ
กระจายอํานาจลงสู�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  แม�ว�าโดยหลักการแล�วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค�
สําคัญเพ่ือให�บริการต�างๆของรัฐสามารถตอบสนองต�อความต�องการของชุมชนมากข้ึน  มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แต�ในทางปฏิบัติทําให�แนวโน�มของการทุจริตในท�องถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช�นเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจริตในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  จําแนกเป6น  ๗  ประเภทดังนี้ 

๑) การทุจริตด�านงบประมาณ  การทําบัญชี  การจัดซ้ือ จัดจ�าง และการเงินการคลัง ส�วน
ใหญ�เกิดจากการละเลยขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

๒) สภาพหรือป,ญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช�องว�างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะป,ญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู� ความเข�าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะป,ญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะของป,ญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ

หลากหลายในการตรวจสอบชองภาคส�วนต�างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะป,ญหาของการทุจริตท่ีเกิดจาก  อํานาจ  บารมี และอิทธิพลท�องถ่ิน 

 สาเหตุและป&จจัยท่ีนําไปสู�การทุจริตขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน สามารถสรุปประเด็นได�   
ดังนี้ 
  ๑) โอกาส แม�ว�าในป,จจุบันมีหน�วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการป+องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต�พบว�า ยังคงมีช�องว�างท่ีทําให�เกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกล�าวเกิดข้ึนจาก
การบังคับใช�กฎหมายท่ีไม�เข�มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม�รัดกุม และอํานาจหน�าท่ีโดยเฉพาะข�าราชการ
ระดับสูงก็เป6นอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําให�เกิดการทุจริต 
  ๒) ส่ิงจูงใจ เป6นท่ียอมรับว�าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ�งเน�นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ทําให�คนในป,จจุบันมุ�งเน�นท่ีการสร�างความร่ํารวย ด�วยเหตุนี้จึงเป6นแรงจูงใจให�เจ�าหน�าท่ีมีแนวโน�มท่ีจะทํา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน 
  ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร�งใส การทุจริตในป,จจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ�อนข้ึน
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําให�การทุจริตกลายเป6นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร�งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป6นการยากท่ีจะเข�าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล�านี้ 
 
 
 

บทนํา 
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  ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได�แก� การจัดซ้ือ-จัดจ�าง เป6นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข�องเป6นห�วงโซ�ผลประโยชน�ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให�สินบนแก�
เจ�าหน�าท่ีเพ่ือให�ตนเองได�รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได�แก� การ
ผูกขาดในโครงการก�อสร�างและโครงสร�างพ้ืนฐานภาครัฐ 
  ๕) การได�รับค�าตอบแทนท่ีไม�เหมาะสม รายได�ไม�เพียงพอต�อรายจ�าย ความยากจนถือเป6น
ป,จจัยหนึ่งท่ีทําให�ข�าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต�องการท่ีจะมีสภาพความเป6นอยู�ท่ีดีข้ึน ทําให�
เจ�าหน�าท่ีต�องแสวงหาช�องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได�พิเศษ” ให�กับตนเองและครอบครัว 

 ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตย�สุจริตเป6นคุณธรรมท่ีได�รับการ
เน�นเป6นพิเศษถือว�าเป6นเครื่องวัดความดีของคน แต�ในป,จจุบัน พบว�า คนมีความละอายต�อบาปและเกรงกลัว
บาปน�อยลง และมีความเห็นแก�ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต�ประโยชน�ส�วนตนเป6นท่ีต้ังมากกว�าท่ีจะยึดผลประโยชน�
ส�วนรวม 

 ๗) มีค�านิยมท่ีผิด ป,จจุบันค�านิยมของสังคมได�เปลี่ยนจากยกย�องคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตย�
สุจริตเป6นยกย�องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป6นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหน�งหน�าท่ีการงานสูง ด�วยเหตุนี้ ผู�ท่ีมี
ค�านิยมท่ีผิดเห็นว�าการทุจริตเป6นวิถีชีวิตเป6นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเป6นคนเซ�อ เห็นคนโกงเป6นคนฉลาด 
ย�อมจะทําการทุจริตฉ�อราษฎร�บังหลวง โดยไม�มีความละอายต�อบุญและบาป และไม�เกรงกลัวต�อกฎหมายของ
บ�านเมือง 
 
๒.หลักการเหตุผล 
 ป,จจุบันป,ญหาการทุจริตคอร�รัปชั่นในประเทศไทยถือเป6นป,ญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ�อนมากยิ่งข้ึนและส�งผลกระทบในวงกว�าง โดยเฉพาะอย�างยิ่งต�อความม่ันคงของชาติ เป6นป,ญหา
ลําดับต�น ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด�านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส�วน
ในสังคมไทย ไม�ว�าจะเป6นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว�าเป6นองค�กรท่ีเอ้ือต�อการทุจริตคอร�รัปชันและมักจะปรากฏข�าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู�เสมอ ซ่ึงได�ส�งผลสะเทือนต�อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต�อระบบการ
ปกครองส�วนท�องถ่ินอย�างยิ่ง ส�งผลให�ภาพลักษณ�ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร�รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล�องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ�คอร�รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเป6น
เครื่องมือท่ีใช�ประเมินการทุจริตคอร�รัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค�กรเพ่ือความโปร�งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว�า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว�างป̀ 2555– 2558 อยู�ท่ี 35 - 38 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป̀ 2558 อยู�อันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป6นอันดับท่ี 3 ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร�และประเทศมาเลเซีย และล�าสุดพบว�าผลคะแนนของประเทศไทยป̀ 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากป̀ 2558 ได�ลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะท�อนให�เห็นว�า
ประเทศไทยเป6นประเทศท่ีมีป,ญหาการคอร�รัปชันอยู�ในระดับสูงแม�ว�าในช�วงระยะท่ีผ�านมา ประเทศไทยได�
แสดงให�เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป+องกันการทุจริต ไม�ว�าจะเป6นการเป6นประเทศภาคีภายใต�
อนุสัญญาสหประชาชาติว�าด�วยการต�อต�านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-
UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค�กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย�างยิ่งคณะกรรมการป+องกันปราบปราม
การทุจริตแห�งชาติได�จัดทํายุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป+องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล�ว 3 ฉบับ แต�
ป,ญหาการทุจริตในประเทศไทยไม�ได�มีแนวโน�มท่ีลดน�อยถอยลง สาเหตุท่ีทําให�การทุจริตเป6นป,ญหาท่ีสําคัญ
ของสังคมไทยประกอบด�วยป,จจัยทางด�านพ้ืนฐานโครงสร�างสังคม ซ่ึงเป6นสังคมท่ีตั้งอยู�บนพ้ืนฐาน 
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ความสัมพันธ�แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ�ท่ีทําให�สังคมไทยยึดติด
กับการช�วยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมู�ญาติพ่ีน�องและพวกพ�อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม 
ติดความสบาย ยกย�องคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส�วนมองว�าการทุจริตคอรัปชันเป6นเรื่องปกติท่ี
ยอมรับได� ซ่ึงนับได�ว�าเป6นป,ญหาท่ีฝ,งรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต�อดีตหรือกล�าวได�ว�าเป6นส�วนหนึ่งของค�านิยม
และวัฒนธรรมไทยไปแล�ว ผนวกกับป,จจัยทางด�านการทํางานท่ีไม�ได�บูรณาการความร�วมมือของทุกภาคส�วนไว�
ด�วยกัน จึงส�งผลให�การทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีได�กล�าวมาข�างต�นไม�สามารถทําได�อย�างเต็ม
ศักยภาพ ขาดความเข�มแข็ง 
 ป,จจุบันยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป+องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช�อยู�เป6นฉบับท่ี 3 เริ่มจากป̀
พ.ศ. 2560 จนถึงป̀ พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ�งสู�การเป6นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป6นสังคมมิติ
ใหม�ท่ีประชาชนไม�เพิกเฉยต�อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได�รับความร�วมมือจากฝsายการเมือง หน�วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ�รักษาผลประโยชน�ของชาติและประชาชนเพ่ือให�ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและ
เกียรติภูมิในด�านความโปร�งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยกําหนดวิสัยทัศน� “ประเทศไทยใสสะอาดไทยท้ัง
ชาติต�านทุจริต” มีเป+าหมายหลักเพ่ือให�ประเทศไทยได�รับการประเมินดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 ในป̀ พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได�นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต�องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ�าหน�าท่ีของรัฐและประชาชนต�องมีพฤติกรรมแตกต�าง
จากท่ีเป6นอยู�ในป,จจุบัน ไม�ใช�ตําแหน�งหน�าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได�กําหนดยุทธศาสตร�การ
ดําเนินงานหลักออกเป6น 6 ยุทธศาสตร� ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 1 สร�างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 4 พัฒนาระบบป+องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต(Corruption PerceptionIndex : CPI) 
        ดังนั้น เพ่ือให�การดําเนินการขับเคลื่อนด�านการป+องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป6น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป6นไปตามเจตนารมณ�ของยุทธศาสตร�ว�าด�วยการป+องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจึงได�ตระหนักและให�ความสําคัญกับการบริหาร
จัดการท่ีมีความโปร�งใส สร�างค�านิยม วัฒนธรรมสุจริตให�เกิดในสังคมอย�างยั่งยืนจึงได�ดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการป+องกันการทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด�านการป+องกันและปราบปรามการทุจริต
ผ�านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต�าง ๆ ท่ีเป6นรูปธรรมอย�างชัดเจน อันจะนําไปสู�การปฏิบัติอย�างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค�และเป+าหมายของการป+องกันและปราบปรามการทุจริตอย�างแท�จริงองค�การ
บริหารส�วนตําบลแป+นจึงได�จัดแผนปฏิบัติการป+องกันการทุจริตเพ่ือเป6นมาตรการแนวทางการป+องกันและ
แก�ไขป,ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐเพ่ือให�ทุกหน�วยงานในองค�การบริหารส�วนตําบลแป+นใช�เป6นกรอบ
แนวทางในการดําเนินการป+องกันการทุจริตขององค�การบริหารส�วนตําบลแป+นท้ังนี้ได�มุ�งเน�นให�การดําเนินการ
ป+องกันการทุจริตเป6นไปอย�างต�อเนื่องสร�างระบบราชการท่ีมีความโปร�งใสจัดระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมความคุ�มค�าเปwดเผยข�อมูลข�าวสารปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานให�เกิดความโปร�งใสมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให�มีส�วนร�วมในการรณรงค�และปลูก
จิตสานึกค�านิยมของสังคมให�ประชาชนร�วมกันต�อต�านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 
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ซ่ึงเป6นเรื่องท่ีสอดคล�องกับพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีพ.ศ. 
๒๕๔๖  
 องค�การบริหารส�วนตําบลแป+นได�เล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงป,ญหาการทุจริตคอรัปชั่น
ป,ญหาผลประโยชน�ทับซ�อนและการพัฒนาคุณธรรมสร�างความโปร�งใสในการปฏิบัติราชการจึงได�จัดทํา
แผนปฏิบัติการด�านการป+องกันการทุจริต ๔ ป̀ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)เพ่ือเป6นแผนปฏิบัติการในการ
ดําเนินการเรื่องโปร�งใสในการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (Integrity and Transparency 
Assessment-ITA) อันจะเป6นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค�กรให�สามารถทํางานด�วยความโปร�งใสตามหลักนิติ
ธรรมหลักคุณธรรมโดยประชาชนมีส�วนร�วมสามารถใช�ทรัพยากรอย�างคุ�มค�าและรับผิดชอบตลอดจนสามารถ
ตรวจสอบได�และเป6นไปตามแผนจังหวัดป,ตตานีใสสะอาด 
 
 วิสัยทัศน� 

 “ตําบลแป+นน�าอยู�    นําพาสันติสุข    สู�ยุคเทคโนโลยี    ทุกชีวีอยู�ดีมีสุข” 
 พันธกิจ 

  ๑.พัฒนาตําบลให�น�าอยู�   โดยจัดระบบโครงสร�างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล�อมท่ีดี 
  ๒. ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  และชุมชนให�เข�มแข็ง  โดยให�ประชาชนมีส�วนร�วมใน
การพัฒนาท�องถ่ิน  และส�งเสริมอาชีพให�มีรายได�เพ่ิมข้ึน 
  ๓.การส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน 
  ๔ .ส� ง เสริ มให�องค�กรจัดระบบบริการสาธารณะ การบริหารจัดการและอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ีดี 
  ๕.  การส�งเสริมศิลปะ ศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป,ญญาท�องถ่ิน 
   

๓. วัตถุประสงค�ของการจัดทําแผน 
  ๑) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน 
  ๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน�ของสาธารณะของข�าราชการฝsาย
การเมืองข�าราชการฝsายบริหาร บุคลากรขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินรวมถึงประชาชนในท�องถ่ิน 
  ๓) เพ่ือให�การบริหารราชการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป6นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดี (Good Governance)  
  ๔) เพ่ือส�งเสริมบทบาทการมีส�วนร�วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
  ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข�ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
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๔. เป5าหมาย 
  ๑) ข�าราชการฝsายการเมือง ข�าราชการฝsายบริหาร บุคลากรขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
รวมถึงประชาชนในท�องถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการให�บังเกิดประโยชน�สุขแก�
ประชาชนท�องถ่ิน ปราศจากการก�อให�เกิดข�อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห�งผลประโยชน�และแสวงหาประโยชน�โดยมิชอบ 
  ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป+องกันป,ญหาเก่ียวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข�าราชการ 
  ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให�สาธารณะและภาคประชาชนเข�ามามีส�วนร�วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
  ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข�ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินท่ีมีเข�มแข็งในการตรวจสอบควบคุมและถ�วงดุลการใช�อํานาจอย�างเหมาะสม 
  ๕) องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป6นท่ียอมรับจากทุกภาคส�วน 
 
๕. ประโยชน�ของการจัดทําแผน 
  ๑) ข�าราชการฝsายการเมือง ข�าราชการฝsายบริหาร บุคลากรขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
รวมถึงประชาชนในท�องถ่ินมีจิตสํานึกรักท�องถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสร�างค�านิยม และอุดมการณ�ใน
การต�อต�านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝ,งหลักคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกต�ใช�ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
  ๒) องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถบริหารราชการเป6นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดี (Good Governance) มีความโปร�งใส เป6นธรรมและตรวจสอบได� 
  ๓) ภาคประชาชนมีส�วนร�วมต้ังแต�ร�วมคิด ร�วมทํา ร�วมตัดสินใจรวมถึงร�วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ีมีจิตสํานึกรักท�องถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสร�างเครือข�ายภาคประชาชนท่ีมีความเข�มแข็งในการเฝ+า
ระวังการทุจริต 
  ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข�ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองค�กรท่ีมีความเข�มแข็งในการเฝ+าระวังการ
ทุจริต 
  ๕) องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป6นท่ียอมรับจากทุกภาคส�วนให�เป6นองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ต�นแบบด�านการป+องกันการทุจริต อันจะส�งผลให�ประชาชนในท�องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให�ความร�วมมือ
กันเป6นเครือข�ายในการเฝ+าระวังการทุจริตท่ีเข�มแข็งอย�างยั่งยืน 


