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คำนำ 
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  ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

 (พ.ศ. 2562 – 2564) 
ขององคการบริหารสวนตำบลปอพาน 

………………….. 

 

สวนที่  1  บทนำ 

 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคการบริหารสวนตำบลปอพาน 

 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคการบริหารสวนตำบลปอพาน มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน
การทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 

 การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก การ
กระจายอำนาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงคสำคัญ
เพ่ือใหบริการตางๆของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต
ในทางปฏิบัติทำใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึนยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในสวนขององคการบริหารสวนตำบลปอพาน จำแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 
 1. การทุจริตดานงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง  
 2. สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
 3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 5. สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 
 7. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

สาเหตุและปจจัยท่ีนำไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นไดดังนี้ 
 1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแตพบวายังคงมีชองวางท่ีทำใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมาย
ท่ีไมเขมแข็ง กฎหมายกฎระเบียบไมรัดกุม และอำนาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ี
ทำใหเกิดการทุจริต 



 2) ส่ิงจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำใหคนใน
ปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ำรวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทำพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 
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3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทำใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหลานี้ 
 4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ – จัดจาง เปนเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงการพ้ืนฐานภาครัฐ 
 5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่งท่ี
ทำใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทำใหเจาหนาท่ีตอง
แสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ”ใหกับตนเองและครอบครัว 
 6) การขาดคุณธรรม จริยธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความลายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง 
และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชนสวนรวม 
 7) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตเปนยก
ยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตำแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิดเห็นวา
การทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เปนคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทำการทุจริต
ฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 
** หมายเหตุ : การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาวขางตน เปนเพียง
ตัวอยางของสาเหตุและปจจัยท่ีนำไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แตละแหงสามารถนำ SWOT Analysis และ  McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใชในการวิเคราะหความเสี่ยง
การทุจริตตามบริบทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง 
 
การทุจริตคืออะไร   

“ทุจริต”  หมายถึง  ประพฤติชั่ว  คดโกง  ไมซ่ือตรง 

“การทุจริตตอหนาท่ี”    หมายความวา  ปฎิบัติหรือละเวนอยางใดในตำแหนงหนาท่ีหรือปฎิบัติ หรือ ละเวน
การปฎิบัติอยางใดในพฤติการณท่ีอาจทำใหผูอ่ืนชื่อวาตำแหนงหรือหนาท่ี  ท้ังท่ีตนมิไดมีตำแหนงหนาท่ีนั้น  
หรือใชอำนาจในตำแหนงหรือหนาท่ี ท้ังนี้เพ่ือประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบสำหรับตนเองหรือผูอ่ืน  การทุจริต
ตอหนาท่ี  การฉอราษฎรบังหลวงหรือคอรรัปชั่น ลวนมีความหมายอยางเดียวกัน 

สาเหตุท่ีมีการทุจริต 

    ปจจัยภายใน   ไดแก  สิ่งท่ีอยูในใจ  อยูกับตัวของแตละบุคคล  คือ 

1.1 การหยอนคุณธรรมความซ่ือสัตย 
1.2 โอกาส 



1.3 สิ่งจูงใจ 
1.4 การเสี่ยงภัย  
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 ปจจัยภายนอก   ไดแก  สิ่งแวดลอมท่ีอยูรอบ ๆ  ตัว คือ  

2.1 ดานเศรษฐกิจและการครองชีพ 
2.2 ดานการเมือง 
2.3 ดานสังคม 
2.4 การบริหารของรัฐขาดประสิทธิภาพ 
2.5 ชองวางของกฎหมาย 
2.6 ตำแหนงหนาท่ีเอ้ือตอการทุจริต 
2.7 อยูภายใตอิทธิพลของสภาวะแวดลอมและอิทธิพลของผูทุจริต 
2.8 ติดอบายมุขและมูลเหตุอ่ืน ๆ  

ทุจริตในเรื่องอะไรบาง  

1. ฝาฝน หลีกเลี่ยง  หรือบิดเบือน  ระเบียบแบบแผน  หรือกฎขอบังคับ 
2. จูงใจ  เรียกรอง  ขมขู  หนวงเหนี่ยวหรือกลั่นแกลง  เพ่ือหาประโยชนใสตนหรือพวกพอง 
3. สมยอม รูเห็นเปนใจ  เพิกเฉย  หรือละเวนการกระทำในการท่ีปฎิบัติหรือรับผิดชอบตามหนาท่ี 
4. ยักยอก  เบียดบังซ่ึงทรัพยสินของทางราชการ 
5. ปลอมแปลง  หรือกระทำการใดๆ  อันเปนเท็จ 
6.  มีผลประโยชนรวมในกิจการบางประเภทท่ีสามารถใชอำนาจหนาท่ีของตน บันดาลประโยชนได  

 7.  สมยอมเสนอราคา  หรือการฮ้ัว  เพ่ือกำหนดราคาอันเปนการเอาเปรียบรัฐ    

แนวทางการปองกันการทุจริต  

 ประชาชนมีชองทางในการชวยปองกันการทุจริตไดหลายระดับ  คือ   ระดับบุคคล   และระดับชุมชน/
ทองถ่ิน  และระดับสังคม  

ชองทางในการปองกันการทุจริต 

1. ระดับบคุคล 

1.1 การมีจิตใจสุจริต 
1.2 ตัวเองจะตองไมประพฤติ  ปฎิบัติ  หรือทำการทุจริต 
1.3 ตัวเองจะตองไมสนับสนุนหรือสงเสริมใหคนอ่ืนทุจริต 
1.4 หากพบเห็นการทุจริตตองชวยกันตักเตือน แนะนำหรือแจงเบาะแส 
1.5 ฝกวินัยในตนเอง  สรางคุณธรรมในจิตใจ 
1.6 ไมทำการทุจริตท้ังทางตรงและทางออม 
1.7 ไมสนับสนุนสงเสริมใหผูอ่ืนทุจริต 
1.8 ไมเลือกคนทุจริตหรือเคยทุจริตเขาสภา 
1.9 เม่ือพบเห็นการทุจริตใหตักเตือนแนะนำ  หรือดำเนินการอยางอ่ืน 
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2. ระดับชุมชน  

2.1 การรวมกลุม 
2.2 การสรางเครือขาย 
2.3 การประชุมวางแผน 
2.4 การกำหนดกติกาชุมชน 
2.5  การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว 

3. ระดับสังคม  

3.1 สมัครเขาเปนองคกรสมาชิกเครือขาย 
3.2 การแจงเรื่องราวรองเรียนการทุจริต 
3.3 การขอรับการสนับสนุนการดำเนินงาน 
3.4 การรวมเคลื่อนไหว 
3.5 สมัครเปนเครือขายองคกรภายนอก 
3.6 แจงขอมูลขาวสารการทุจริตในพ้ืนท่ี 
3.7 ขอรับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม 
3.8 การรวมเคลื่อนไหว 

4. ระดับชุมชน 

4.1 รวมกลุมข้ึนในชุมชน 
4.2 สรางเครือขายระหวางกลุม  ตั้งชมรม 
4.3 ประชุม/วางแผนการดำเนินการ 
4.4   กำหนดกฎหมูบาน / กติกาชุมชน     
4.4 การดำเนินกิจกรรม / รณรงคตานการทุจริต 
4.5 รวมลงชื่อถอดถอนคนทุจริตออกจากตำแหนง 
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2.หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ

สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหาลำดับ

ตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนใน

สังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจากภายนอก

สังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฎขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง

ราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวน

ทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคลองกับการจัด

อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใชประเมิน

การทุจริตคอรรัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency Intemational – IT) 

พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555-2558 อยูท่ี 35-38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยใน

ป 2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศ

สิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 

2558 ไดลำดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีปญหาการ

คอรรัปชันอยูในระดับสูง 

         แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน

การทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต 

(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมท่ีลดนอย

ถอยลง สาเหตุท่ีทำใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสำคัญของสำคัญไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสราง

สังคม ซ่ึงเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของ

สังคมอุปถัมภท่ีทำใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง ยึดติด

กับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริต

คอรัปชั่นเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวา

เปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทำงานท่ีไมไดบูรณาการความ

รวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทำงานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมาขางตนไม

สามารถทำไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 

         ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 

2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ี

ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  
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หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมี

ศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส

สะอาดไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 

(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะ

สูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมี

พฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกำหนด

ยุทธศาสตรการดำเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
 ยุทธศาสตรท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
                                   CPI) ของประเทศไทย               
3.วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 

1) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2) เพ่ือยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมืองขาราชการ 

ฝายบริหารบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 

3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

(Good   Governance) 

4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม  (people’s  participation )   และตรวจสอบ  (people’s   

audit)   ของภาคประชาชนในการบรหิารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ  กลไก   มาตรการ  รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน 

4.เปาหมาย 
 ๑)  ขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการฝายบริหาร   บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ทองถ่ิน  ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกันแหง
ผลประโยชนและแสวงประโยชนโดยมิชอบ 
 ๒)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ  มิชอบ
ของขาราชการ 
 ๓)  โครงการ / กิจกรรม / มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



 ๔)  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถวงดุลการใชอำนาจอยางเหมาะสม 
 

-7- 
 

 ๕)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

 

5.ประโยชนของการจัดทำแผน 
 ๑)  ขาราชการฝายการเมือง   ขาราชการฝายบริหาร  บุคลากรขององคปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสำนึกรักทองถ่ินของตนเอง  อันจะนำมาซ่ึงการสรางคานิยม    และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต ( Anti –Corruption )   จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม  จริยธรรม   หลักธรรมาภิบาล  รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนำมาประยุกตใชในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
 ๒)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
(Good  Governance)  มีความโปรงใส  เปนธรรมและตรวจสอบได 
 ๓)  ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด  รวมทำ  รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ท่ีมีจิตสำนึกรักทองถ่ิน  อันจะนำมาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต 
 ๔)  สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 ๕)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระทำ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ   จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ  
ดานการปองกันการทุจริต    อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
 (พ.ศ. 2562 – 2564) 

ขององคการบริหารสวนตำบลปอพาน 
………………….. 

 

สวนที่  2  แผนปฏบิัตกิารปองกนัการทุจริต                                    
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