
1 
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ส่วนท่ี 1 
 

บทนํา  
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ 
บง่ช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล หรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำการทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปจัจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถ่ิน ได้แก่ การ
กระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์ สำคัญเพื่อ
ให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึนแต่ในทางปฏิบัติ
ทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพิ่มมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน  

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  
1) การทจุริตด้านงบประมาณ การทำบญัชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลงั ส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
2) สภาพหรือปญัหาทีเ่กิดจากตัวบุคคล  
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม  
5) สภาพหรือลกัษณะปัญหาทีเ่กิดจากการขาดการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบ จากภาคส่วนตางๆ  
7) สภาพหรือลกัษณะปัญหาของการทจุริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอทิธิพลท้องถ่ิน  

 
สาเหตุและปัจจัยท่ีนำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได ้ดังนี้  

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหนว่ยงานและกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการปอ้งกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำใหเ้กิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบงัคับใช้ กฎหมายที่
ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าทีโ่ดยเฉพาะข้าราชการระดบัสงูก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้
เกิดการทุจริต  

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรบัว่าสภาวะทางเศรษฐกจิที่มุง่เนน้เรือ่งของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คน 
ในปัจจบุันมุง้เนน้ทีก่ารสร้างความร่ำรวย ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นแรงจงูใจให้เจ้าหนา้ทีม่ีแนวโน้มทีจ่ะทำพฤติกรรมการทจุริต
มากยิ่งข้ึน  

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนข้ึน
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่าน้ี  
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ เจ้าหนา้ที่
เพื่อให้ตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับคาตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่ง ที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเปน็อยูท่ี่ดีข้ึน ทำให้เจ้าหน้าที่ตอ้ง
แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม "รายได้พิเศษ" ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป น้อยลง และ
มีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์สว่นตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปจัจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกยอ่งคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด เห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ยอมจะทำการทุจริตฉ้อ
ราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง  
 
2. หลักการและเหตผุล  
 

ปจัจุบันปัญหาการทุจรติคอร์รปัช่ันในประเทศไทยถือเป็นปญัหาเรื้อรังที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรง และ
สลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอ่ความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา ลำดับต้น ๆ 
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กร
ที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้สง่ผล
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถ่ินอยา่งยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์
ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ัน มีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน 
(Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปช่ันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กร
เพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 
2555 - 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่  76 จาก 168 
ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงค์โปรและประเทศมาเลเซีย และล่าสุด
พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ไดล้ำดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่ง
สามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปช่ันอยูใ่นระดับสูง 

แม้ว่าคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่จะลดน้อยถอยลง 
สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็น
สังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำ
ให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นเรื่องปกติที่
ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน    
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จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความ
เข้มแข็ง  

ปจัจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยูเ่ป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" มี
เป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงข้ึนได้นั้น   การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ
ธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ้าหนา้ที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยูใ่นปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่ง
หนา้ที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไมท่นตอ่การทจุริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดบัเจตจำนงทางการเมืองในการต่อตา้นการทจุริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทจุริตเชิงรกุ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรปูกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดบัคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม

ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดำเนินการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่าน โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  
 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน  
 

1) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 

ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน  
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(Good Governance) 
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 

4. เป้าหมาย  
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึง 
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แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม 

 

ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ ประชาชน
ท้องถ่ิน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  
 
5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน  

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึง 
ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสำนึกรักท้องถ่ินของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ ต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน  

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแตร่่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสำนึกรักท้องถ่ิน อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ ด้านการ
ปอ้งกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการ
เฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอยา่งยั่งยืน  
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ส่วนท่ี 2 
รายละเอียดกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

(ภาพรวม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมไม่ทน
ต่อการทุจริต 

มิติที่  3  การส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

มิ ติที่  4  การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
กา รป ฏิ บัติ ราชการ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

การสร้างจิตสำนึกและความ
ตระห นั ก แ ก่ บุ ค ล าก รทั้ ง
ข้ าราชกา รก ารเมื องฝ่ า ย
บริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่ น และฝ่าย
ประจำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

การจัดวางระบบตรวจสอบ
ภายในและการควบคุมภายใน 

การจั ด ให้ มี แ ละเผยแพ ร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

แสดงเจตจำนงทางการเมืองใน
การต่อ ต้านการทุ จ ริตขอ ง
ผู้บริหาร 

 

มาตรการการใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตาม
ห ลั ก ก า รบ ริ ห า ร กิ จ ก า ร
บ้านเมืองทีดี 

 

ก า ร ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ภ า ค
ป ร ะ ช า ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถดำเนินการได้ 

ส ร้า งจิ ต ส ำนึ ก แ ละค ว าม
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

การรับฟังความคิดเห็นและ
การรับและตอบสนองเร่ือง
ร้อ ง เ รี ย น / ร้ อ ง ทุ ก ข์ ข อ ง
ประชาชน 

 

การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลในการดำเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์ 

 

ก า รส่ ง เส ริม บ ท บ า ท ก า ร
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

ส ร้า งจิ ต ส ำ นึ ก แ ล ะค ว า ม
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

การเสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุ ม ชน  (Community) 
และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
มาตรการจัดการในกรณี ได้
ท ร า บ  ห รื อ รับ แ จ้ ง  ห รื อ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

 

มาตรการสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ 


