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 สวนที่  1 
บทนํา 

 
การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
 

  การทุจริตคอรรัปช่ัน คือ การใชอํานาจหรืออิทธิพลในตําแหนงหนาท่ีท่ีตนเองมีอยูเพื่อเอ้ือ 
ประโยชนใหแกตนเอง ญาติพี่นองและพวกพอง การทุจริตคอรรัปช่ันในวงราชการถือเปนปรากฏการณภัย
คุกคามความม่ันคงของประเทศ  ซึ่งหลายคนอาจจะมองวาไมสําคัญ เพราะอาจคิดวาไมใชปญหาของตนเอง
และเปนเร่ืองท่ีไกลตัว  แตหากพิจารณาแลวจะพบวา ปญหาการคอรัปช่ันเปนสิ่งท่ีเก่ียวพันกับชีวิตของ
ประชาชนอยางมาก  เปนปญหาหลักสําคัญของชาติท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศในทุกดานและ
นับวันจะขยายตัวไปอยางรวดเร็วเปนวงกวางมากข้ึนรวมท้ังมีความสลับซับซอนจนอยากแกการปราบปราม
ใหหมดสิ้นไปจากสังคมไทยไดโดยงาย  ดวยเหตุผลสําคัญท่ีทําใหปญหาการทุจริตยังมิไดลดนอยลงไปใน
ขณะนี้ เนื่องจากคนไทยสวนใหญยังมีวัฒนธรรมและคานิยมท่ีเปนอุปสรรคในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต อาทิเชน คานิยมในการบริโภคความสะดวกสบาย ยกยองคนท่ีมีฐานะดีและวัฒนธรรมระบบ
อุปถัมภท่ีอยูคูกับสังคมไทยมาเปนเวลานาน เปนผลใหเกิดความเสื่อมของคานิยมและวัฒนธรรมท่ีดีงามของ
ไทยประกอบกับปญหาความลาชาและความโปรงใสในการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ  รวมท้ังการ
ละเลยการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือสั่งการตางๆ ท่ีเครงครัดและมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งปญหาเหลานี้เปนสิ่งท่ีเร้ือรังสะสมมานาน เปนปจจัยท่ีเอ้ือตอการทุจริตเปนอยางมาก มีลักษณะเปน    
วัฏจักรและเครือขายท่ีเกิดข้ึนในทุกระดับอยางเปนระบบ มีรูปแบบการทุจริตท่ีแตกตางและหลากหลาย 
เปนตนวา การขัดกันของผลประโยชน (Conflicts  of  interest) การทุจริตเชิงนโยบาย (Corruption  by  
public  policy) การทุจริตตออํานาจหนาท่ีราชการ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง การกอสราง การจัดหา
พัสดุ การซอยแยกยอยงบประมาณใหอยูในอํานาจการตัดสินใจของผูบริหารคนเดียว รวมถึงการรวมกลุม 
และสมยอมกันในเร่ืองของราคา ลวนแลวแตมีเจาหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐเขาไปมีสวนเก่ียวของช้ีแนะ
แนวทางให จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีทุกองคกรท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ิน จะตองเขามามีสวนรวมในการ
ปองกันแกไขปญหาการทุจริตใหเปนรูปธรรมรวมกัน  ปลูกฝงคานิยมท่ีสรางสรรค มีกลไกหรือเคร่ืองมือท่ีจะ
ควบคุมใหเจาหนาท่ีภาครัฐ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนในพื้นท่ี 
จะตองสงเสริมและสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานและเจาหนาท่ีภาครัฐมีความรับผิดชอบตอสังคม 
มากข้ึน  โดยใหประชาชนหรือกลุมบุคคลไดเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ดวย
การสรางระบบการปองกันและควบคุมการปฏิบัติงานภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคลองตามนโยบายของรัฐบาลดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมี    
ธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยใหทุกสวนราชการเรง
สงเสริมการปองกันปราบปรามและมีการทํางานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได ประกอบกับประกาศคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.) ฉบับท่ี 69/2557 เร่ืองมาตรการปองกันและแกไขปญหาทุจริตประพฤติมิชอบ 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.2542  
ขอ 2 ใหสวนราชการถือปฏิบัติราชการตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด ปฏิบัติหนาท่ีดวย
ความสุจริต โปรงใส ตรวจสอบได ไมละเวนการปฏิบัติและไมปฏิบัติหนาท่ีเกินเลยจากท่ีกฎหมายกําหนด   
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  จากสถานการณปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภายในองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน  ปจจุบันยังไมไดรับการรายงานจากสวนราชการภายและโรงเรียนในสังกัดอยางชัดเจน ประกอบ
กับการรวบรวมขอมูลเพื่อการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป เปนเร่ืองนวัตกรรม
ใหมตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต การวิเคราะหในเชิงปริมาณท่ี
เก่ียวของกับความเสี่ยงการทุจริตมิชอบในองคกรจะไดรวบรวมเพื่อทบทวนปรับปรุงและเพิ่มเติมให
สอดคลองในแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  มิติ คร้ังตอไป  ในสวนลักษณะการวิเคราะหสําหรับ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  ฉบับนี้  ขอเสนอบทวิเคราะหทางดานเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีในสภาพ
ความเสี่ยงท่ีอาจทําใหเกิดปญหาการทุจริตภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยท่ัวไป  ดังนี้ 
 

 1. ทฤษฎีพื้นฐานการคอรรัปช่ัน (Basic  theories) 
  The  Common-Pool  หรือแปลเปนภาษาไทยวา “ทฤษฎีแยงชิง” ทฤษฎีนี้เปนการ
พิจารณาทรัพยสินสวนรวม กลาวคือ การปกครองทองถ่ินเปนการเอาทรัพยสินมารวมกันแลวกลายเปนของ
สวนรวม คือ เงินภาษีและรายไดของทองถ่ิน ซึ่งเรียกวา “เงินรวม” (The  Common-Pool) เปนเงินของ
ทุกคนในทองถ่ิน ผูบริหารจะเปนคนในทองถ่ินซึ่งไดรับความไววางใจจากคนในทองถ่ินใหบริหารเงินนั้น ซึ่ง
คือ เงินของประชาชน  หากไมมีกฎกติกาท่ีชัดเจนในการเอาเงินไปใชจะทําใหเกิดการแยงกันทําใหเงินไม
พอ  ซึ่งทองถ่ินตองหาเงินมาเพิ่มโดยการกู  การแยงชิงกันจึงทําใหเกิดการขาดวินัย เปนการคอรรัปช่ันเชิง
นโยบาย เรียกวา “คอรรัปช่ันใหญ” 
  1.1 ปจจัยผลักดัน 
  - ประชาชนไมสนใจควบคุมตรวจสอบนักการเมือง หากประชาชนไมสนใจนักการเมือง 
นักการเมืองจะหักหลังชาวบานไดทุกคร้ัง นักการเมืองดีๆ เม่ือเขาไปมีอํานาจแลวแตประชาชนไมสนใจก็จะ
กลายเปนคนกระทําการทุจริตไดเชนกัน ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการตรวจสอบจากประชาชน 
  - สภาวะท่ีรัฐ (อปท) ถูกยึดกุมอํานาจโดยกลุมผลประโยชน เปนสภาวะทางการเมืองท่ี
อํานาจของรัฐถูกคนกลุมหนึ่งเขามายึดอํานาจ โดยมาจากกลุมผลประโยชนในทองถ่ินนั้น  มีนายกทองถ่ิน
มาจากกลุมผลประโยชนกลุมใดกลุมหนึ่งในทองถ่ิน  เม่ือกลุมผลประโยชนสามารถเขามาสูระบบการเมือง
ไดแลว  กลุมผลประโยชนนั้นๆ จะสามารถมีอิทธิพลเหนือทองถ่ิน สงผลกระทบตอประชาชนสูงมาก 
   นอกจากนี้ ยังมีกลุมขาราชการสวนทองถ่ินเขามากุมอํานาจ เรียกวา “ทฤษฎีอํามาตย” 
กลาวคือ เปนสภาวะท่ีอํานาจการเมืองอยูในมือขาราชการประจํา เชน ขาราชการเขียนกฎหมายหรือ
กําหนดนโยบายเพื่อเพิ่มอํานาจใหแกขาราชการประจํา  การกระทําเชนนี้เปนการทําเพื่อขาราชการไมใชทํา
เพื่อประชาชน 
  จะเห็นวาปจจัยดังกลาวทําใหเกิดการคอรรัปช่ันโดยมิชอบ ซึ่งโดยธรรมชาติของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย การคอรรัปช่ันจะอยูใน DNA ท้ังฝายการเมืองและฝายประจํา สาเหตุมาจาก
เงินท่ีใชไมไดเปนของผูท่ีใชอํานาจ จึงอยากใชเงินท่ีมีอยู เพราะเงินนั้นไมใชของตนเอง 
  1.2 ความหมายของการทุจริต 
       “ทุจริต” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  ไดใหความหมายไววา 
ความประพฤติช่ัว  โกง  ไมซื่อสัตย 
       “โดยทจุริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 1 (๑) หมายความวา  เพื่อแสวงหา 
ประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
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  “การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ” เปนเร่ืองของการใชอํานาจหรืออิทธิพลใน
ตําแหนงหนาท่ีราชการเพื่อประโยชนสวนตัว เนื่องจากเจาหนาท่ีของรัฐเปนผูท่ีไดรับมอบหมายใหมีอํานาจ
กระทําการตางๆ แทนรัฐ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนผูรักษาประโยชนรวมกันของมหาชน  อํานาจเหลานี้
ไมไดผูกติดกับตัวบุคคล แตมาจากสถานภาพการเปนเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งเปนกลไกในการดําเนินงานเพื่อ
สวนรวม ดังนั้น การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปเพื่อประโยชนสวนตัว ญาติพี่นอง พรรคพวก 
หรือเห็นแกความม่ันคงและสถานภาพท่ีจะไดรับ  หรือทําใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือราชการ 
ตองถือวาเปนการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ 
  “การทุจริตตอหนาที่” พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2544 ใชคําวา การทุจริตตอหนาท่ี  หมายความวา 
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือหนาท่ี หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีอยางใด
ในพฤติการณท่ีอาจทําใหผูอ่ืนเช่ือวามีตําแหนงหรือหนาท่ีท้ังท่ีตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาท่ีนั้น หรือใช
อํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ี ท้ังนี้ เพื่อประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
       นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดแปลคําวา  การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการใหตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา Corruption  และเม่ือพิจารณาถึงช่ือพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  ยังใชคําวาการทุจริตและเม่ือแปล
เปนภาษาอังกฤษก็มีความหมายตรงกับคําวา Corruption  เชนกัน 
      “การคอรรัปช่ัน”  หมายถึง การกระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ ซึ่งเจาพนักงานเปน
ผูกระทํา เชน เรียก รับ หรือยอมสินบน หรือการใชตําแหนงหนาท่ีโดยทุจริต หรือเขามามีสวนไดสวนเสีย 
เพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืน หรือการกระทําผิดวินัย  ในทางกฎหมายถือวา คอรรัปช่ัน หมายถึง การ
ทุจริตตอหนาท่ี ซึ่งไดแกการกระทําเพื่อแสวงหาประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบดวยกฎหมาย  
และในบางคร้ังก็มีการใชคําวา  การทุจริตคอรรัปช่ัน ควบคูกันไป 
       การคอรรัปช่ันรูจักกันในภาษาไทยนับตั้งแตสมัยอยุธยาวา “การฉอราษฎรบังหลวง” โดย
แบงเปน การฉอราษฎร  หมายถึง การกระทําของขาราชการโดยเฉพาะอยางยิ่งมักจะเปนขาราชการช้ัน
ผูนอย ซึ่ง ฉกฉวยเอาประโยชนอันไมสมควรจากประชาชนเพือ่ตนเอง  โดยอาจใชวิธีการโกง  เบียดบัง ขมขู  
รีดไถ  ขุดรีดคาธรรมเนียมเกินจริงจากประชาชน เชน ระบบจายใตโตะเพื่อใหงานเดิน การโบกใหจอดแลว
ตองจาย เปนตน การฉอราษฎรจะกระทบตอประชาชนโดยตรง การบังหลวง  หมายถึง การกระทําของ
ขาราชการโดยเฉพาะอยางยิ่งมักจะเปนขาราชการช้ันผูใหญ ซึ่งฉกฉวยเอาทรัพยสมบัติของประเทศชาติมา
เปนของตน โดยการใชอํานาจ ตําแหนง และวิธีการท่ีแยบยล  เชน เบียดบังงบประมาณแผนดินจากการ
ประมูลงานโครงการใหญตางๆ โดยท่ีประชาชนหรือผูท่ีไมมีสวนเก่ียวของไมสามารถรูได  การบังหลวงเปน
การคอรรัปช่ันท่ีประชาชนไมไดรูสึกถึงความเดือดรอนมากนัก  ท้ังๆ ท่ีในความเปนจริงคนกลุมนี้ไดเงินอัน  
มิชอบไปเปนจํานวนมหาศาล  ซึ่งนอกจากการฉอราษฎรบังหลวงแลว ยังมีพฤติกรรมอีกบางประการท่ีเขา
ขายการคอรรัปช่ัน อาทิ  การกินสินบาทคาดสินบน  การใหสินน้ําใจในบางกรณี เปนตน การคอรรัปช่ันท้ัง
ในระบบการเมืองและระบบราชการเปนเร่ืองท่ีแกไขไดยาก  พฤติกรรมการคอรรัปช่ันท่ีมิไดลดนอยลง ท้ังนี้
สาเหตุบางประการสําคัญท่ีทําใหการแกไขปญหาคอรรัปช่ันเปนไปไดยากนั้น  สืบเนื่องจาก “คานิยม” ของ
สังคมหลายประการท่ีเปนอุปสรรค เชน  คานิยมในสังคมอุปถัมภ  คานิยมในสังคมรูรักษาตัวรอดเปนยอดดี  
คานิยมในสังคมอํานาจนิยม เปนตน  
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  1.3  รูปแบบการทุจริต 
         ลักษณะรูปแบบการทุจริตคอรัปช่ันโดยหลัก แบงออกเปน  4  ประเภท ดังนี้ 
  1) ระบบสงสวย (Syndicate  Corruption) มีวิธีการโดย ขาราชการช้ันผูนอยเก็บสวย
หรือภาษีไมเปนทางการแลวรวบรวมท่ีกองกลาง หลังจากนั้นแจกจายรายไดสวยไปยงัขาราชการท้ังระดับสูง
และลางในกรม  กอง 
  ๒) กินตามน้ํา การจัดซื้อจัดจาง (Procurement  Kickbacks) มีวิธีการโดยใหสินบนการ
จัดซื้อจัดจาง 
  3) การจายสินบนเพื่อใหไดการผูกขาดกิจการบางประเภทท่ีตองได สัมปทานจากรัฐบาล 
และเพื่อคงสภาพการผูกขาดนั้นไว โดยการจายสินบนเปนการจายประจําใหขาราชการหลายระดับ ในบาง
กรณีจายท้ังกรม 
  ๔) การคอรรัปช่ันการประมูลโครงการ มีวิธีการหลายวิธีการ แตโจงแจงท่ีสุดคือ การฮ้ัวกัน
ระหวางกลุม ผูเสนอประมูล เพื่อควบคุมการประมูลแลวมีขอตกลงเวียนกันเปนผูชนะประมูลเปนคราวๆ ไป  
  ท้ังนี้ โดยรูปแบบแลวการทุจริตคอรรัปช่ันอาจแบงไดเปน  3  รูปแบบ ไดแก 
   รูปแบบท่ี 1 :  การใชอํานาจในการอนุญาตใหละเวนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ของรัฐเพื่อลดตนทุนการทําธุรกิจ  กรณีนี้สามารถเกิดข้ึนไดจากเร่ืองท่ีมีระดับความรุนแรงต่ํา เชน การจาย
สินบนใหตํารวจเม่ือกระทําผิดกฎจราจร ไปจนถึงเร่ืองท่ีมีระดับความรุนแรงสูง เชน การจายสินบนเพื่อให
คุมครองธุรกิจท่ีผิดกฎหมายตางๆ 
   รูปแบบท่ี 2 :  การใชอํานาจในการจัดสรรผลประโยชนในรูปของสิ่งของและ
บริการ หรือสิทธิใหแกเอกชน  เชน  การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ  การใหสัมปทาน การจัดซื้อจัดจาง 
เปนตน 
    รูปแบบท่ี 3 :  การใชอํานาจในการสรางอุปสรรคในการใหบริการแกภาค
ประชาชนและภาคธุรกิจ เนื่องจากเงินเดือนและผลตอบแทนในระบบราชการต่ําเกินไปจนขาดแรงจูงใจใน
การทํางาน เชน การสรางความลาชาในการใหบริการเพื่อใหมีการจายคาน้ํารอน น้ําชา 
  โดยสรุปจงึเห็นไดวา รูปแบบการคอรรัปช่ันรูปแบบท่ี  1  และ  3  สามารถพบเห็นไดงาย 
กระบวนการและวิธีการไมซับซอนแตอยางใด  แตการคอรรัปช่ันในรูปแบบท่ี 2 มักมีการดําเนินการอยาง
สลับซับซอนเปนเครือขายท่ีมีความสมัพนัธกันเพือ่สรางอํานาจในการผูกขาดในกลุมธุรกิจ โดยอํานาจในการ
ผูกขาดจะกอใหเกิดผลประโยชนสวนเกินหรือกําไรท่ีมากผิดปกติ และกระบวนการในการแสวงหาคาเชา 
(Rent-Seeking) หรือการกระจายผลประโยชนมักจะเกิดข้ึนพรอมๆ กันไปดวย  โดยกระบวนการเหลานี้จะ
เก่ียวของกับการทุจริตคอรรัปช่ันและความสัมพันธเชิงอุปถัมภ 
  รูปแบบการทุจริตท่ีพบในสังคมไทยมากท่ีสุด  ไดแก 
  1) การรับสินบน  ของกํานัล  หรือรางวัลตางๆ 
  2) การซื้อขายหรือว่ิงเตนขอตําแหนงในวงราชการ 
  ๓) การรับสวยและการรีดไถประชาชน 
  4) การทุจริตเชิงนโยบาย เชน การทุจริตงบประมาณแผนดิน การกอสรางโครงการตางๆ 
 ของภาครัฐ 
  5) การแตงตั้งโยกยาย 
  6) การทุจริตในเร่ืองของเวลา เชน การทํางานแบบเชาชามเย็นชาม 
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  ดังนั้น จะเห็นไดวาประเภทการทุจริตคอรรัปช่ันสําหรับคนไทยในปจจุบันมักจะเปนเร่ืองท่ี
มีขอบขายเก่ียวของอยูเฉพาะดานขาราชการประจํา  และนักการเมืองเปนสําคัญ ซึ่งหากจะพิจารณาวาการ
กระทําใดท่ีจัดอยูในประเภทการทุจริตคอรรัปช่ัน โดยมาตรฐานของสังคมไทยเปนจุดอางอิงอาจจะประมวล
ในเชิงแนวความคิดได ดังนี้ 
  ๑) ความผดิตอตาํแหนงหนาท่ีราชการซึ่งเจาพนักงานเปนผูกระทํา เชน ยอมรับสินบน 
เรียกรับสินบน  หรือการใชตําแหนงหนาท่ีโดยทุจริต  หรือเขามามีสวนไดเสียเพื่อประโยชนสําหรับตน หรือ
ผูอ่ืน 
  2) ความผิดตอวินัยราชการ เชน การใชเวลาและทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชน
สวนตัว และใชอํานาจหนาท่ีในทางมิชอบ 
  1.4  สาเหตุของการทุจริต  
         มูลเหตุของการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  แบงออกเปน  8  ประการ ไดแก 
  1) ความเห็นในหลักการเก่ียวกับสรีระอันเปนองคประกอบของความผิด (Anatomy  of 
Corruption) ไดแก โอกาส  สิ่งจูงใจ  ความเสี่ยงภัย และความประพฤติของตน  ผูจะกระทําความผิดมักจะ
ตองไตรตรองกอนวามีชองทางหรือโอกาส ตลอดจนมีสิ่งจูงใจคือประโยชน  กับไมตองเสี่ยงภัยหรือมีการ
เสี่ยงภัยนอย แลวจึงถึงข้ันการตัดสินใจ ซึ่งเปนเร่ืองของความประพฤติ หากปราศจากความซื่อสัตยสุจริตก็
ยอมจะกระทําการทุจริต 
  2) เศรษฐกิจและการครองชีพ หากรายได เงินเดือน หรือคาจางไมเพียงพอ ขาราชการ
หรือพนักงานของรัฐอาจกระทําการทุจริตเพื่อการครองชีพของตนเองและครอบครัวได 
  3) ความผนัผวนและการเปลีย่นแปลงทางการเมืองเปนเหตุใหเกิดชองวางในการ 
บริหารงานของรัฐบาล  ขาดการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีตอเนื่อง ขาดการติดตามผล เกิดความหละหลวม
ในการปกครองบังคับบัญชา  สงผลกระทบตอเหตุแวดลอมกรณีอ่ืนๆ จนเปนชองทางหรือโอกาสใหมีการ
แสวงหาประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายข้ึนไดโดยงาย 
  4) กรณีแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมเก่ียวกับการแสดงออกในทางฟุมเฟอย รับเลี้ยงดู 
และการเอาแบบยางกันในเร่ืองของการบริการของรัฐท่ีตองมีคาตอบแทนเปนสวนตัว เปนผลใหเจาหนาท่ี
ของรัฐไมอาจวางตัวเปนกลาง และใหความยุติธรรมแกทุกฝาย เพราะความสํานึกในเร่ืองของบุญคุณท่ีรับ
ประโยชนหรือรับการเลี้ยงดู 
  5) การบริหารงานท่ีขาดประสิทธิภาพ เกิดชองวางในการปกครองบังคับบัญชา หือเกิด
ความหละหลวมในการปกครองบังคับบัญชา  เปนผลใหเจาหนาท่ีของรัฐขาดระเบียบวินัย เปนหนทาง
นําไปสูการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  6)  กฎหมายหรือระเบียบมีชองวางหรือมีขอบกพรองเปดโอกาสใหทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบในวงราชการได 
  7) การมีตําแหนงหนาท่ีเอ้ืออํานวยตอการกระทําความผดิ เพราะมีอํานาจหนาท่ีใหคุณ 
ใหโทษ อนุมัติ อนุญาต หรือใหสัมปทาน  หรืออกคําสั่งใดๆ อาจเรียกหรือรับประโยชนเปนการตอบแทนได 
  8) การตกอยูในภาวะแวดลอมและอิทธิพลของผูทุจริตหรือมูลเหตุจูงใจอ่ืนๆ ทําใหตอง
ทุจริต เพราะความเกรงกลัวหรือถูกบังคับ 
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  1.5  องคประกอบของการทุจริต 
         องคประกอบในการกระทําการทุจริตมีอยู  3  ประการ ซึ่งความสัมพันธเก้ือกูลซึ่งกันและ
กัน หากขาดองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งก็จะไมมีการทุจริตเกิดข้ึน  ไดแก ความไมซื่อสัตย โอกาสท่ี
เอ้ืออํานวย และสิ่งเราหรือปจจัยเรา 
  1) ความไมซื่อสัตย (Dishonesty) เปนสภาวะจิตใจหรือเปนคุณสมบัติหรือทัศนะท่ียัง
ไมไดลงมือกระทํา เปนคุณสมบัติของบุคคลท่ีมีความสําคัญในการผลักดันใหบุคคลกระทําการทุจริต การ
ทุจริตทุกกรณีตองไดรับการเร่ิมตนท่ีบุคคลหวังประโยชนอาจจะเปนตัวเงินหรือทรัพยสินหรือบริวาร ซึ่งแม
จะยังไมไดลงมือกระทํา  เพียงแตคิดและแสดงอาการก็เขาขายแหงปจจัยความไมซื่อสัตยแลว  ประกอบกับ
สภาพแวดลอมท่ีประสบอยูในระยะเวลาท่ีพัฒนาความคิด ยอมมีสวนกระทบกระเทือนตอทัศนะสวนบุคคล
ใหเกิดความเคยชินกับสิ่งท่ีผิด  มองเห็นการกระทําผิดเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดตามปรกติวิสัยความจําเปนทาง
เศรษฐกิจมีสวนผลักดันใหบุคคลนั้นไดสรางทัศนะใหมแกตนเองวา  การกระทําทุจริตไมนาเปนความผิด
รายแรง  ความไมซื่อสัตยของบุคคลเปนสิ่งท่ีอยูในสังคม  อยางนอยก็เปนจํานวนหนึ่งท่ีจะสรางความ
เสียหายแกองคกรได 
  2) โอกาส (Opportunity)  ผูท่ีจะกระทําการทุจริต ยอมตองหาโอกาสท่ีเอ้ืออํานวยในการ
กระทําการทุจริตจากโครงสรางขององคกร กระบวนการบริหารและระบบตรวจสอบภายใน ผูกระทําการ
ทุจริตจะพยายามหาโอกาสโดยเฝาสังเกตจุดออนท่ีเกิดจากนโยบายการบริหาร  เม่ือความทอแทและความ
ออนแอเกิดข้ึนในองคกร  กระบวนการคัดเลือกบุคคลไมสามารถคัดเลือกไดอยางสมบูรณ ไมสามารถ
ตรวจสอบภูมิหลังได การรับบุคคลท่ีมีพฤติกรรมลอแหลม นอกจากนี้ การบริหารงานบุคคลท่ีไมมี
ประสิทธิภาพก็เปดโอกาสแกผูไมสุจริตไดเชนกัน  ซึ่งการควบคุมภายในก็เปนกลไกท่ีสําคัญ ตราบใดท่ีไม
สามารถทําใหเกิดประสิทธิภาพได ยอมเปนโอกาสแกผูกระทําผิดไดอยางมาก ผูท่ีเฝาหาโอกาสในการ
กระทําการทุจริตจะเกรงกลัวการตรวจสอบในไมนอย  การตรวจสอบภายในเปนท้ังกลไกท่ีเปนขอเท็จจริง
และเชิงจิตวิทยาในการลดการทุจริตในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3) การจูงใจ (Motive) เปนสิ่งสําคัญท่ีใหผูกระทําผิดตัดสินใจในการกระทําการดังกลาว 
การกระทําผิดของแตละบุคคลมีเหตุจูงใจท่ีแตกตางกันไปตามประสบการณ สิ่งแวดลอม และความจําเปน 
ซึ่งสามารถสั่นคลอนความรูสึกทางศีลธรรมได  ซึ่งแรงจูงใจอาจเกิดจาก ความทะยานอยากโดยไมมีท่ีสิ้นสุด 
ยกระดับตนเองใหสูงเทียบเทาบุคคลอ่ืน ฐานะทางครอบครัว อยากเดนกวาคนอ่ืน และถูกกดดันจาก
ผูบังคับบัญชา เปนตน 
  1.6  ปจจัยที่เอ้ืออํานวยตอการทุจริต 
        ปจจยัท่ีทําใหเกิดการทุจริตท้ังในดานระบบการบริหารราชการและดานตัวบุคคลของ 
ขาราชการ ประกอบดวย 
  1) การขาดความโปรงใสและขาดการตรวจสอบ มีสวนเก่ียวของกับเร่ืองสิทธิในการรับรู
ขอมูลขาวสาร  ทําใหไมทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําผิดและไมสามารถดําเนินคดีกับผูกระทํา
ความผิดได  รวมท้ังเจาหนาท่ีของรัฐมีอํานาจในการใชดุลยพินิจตามตําแหนงหนาท่ีอยางกวางขวาง  โดย
ขาดมาตรการตรวจสอบท่ีเพียงพอและขาดการถวงดุลอํานาจท่ีเหมาะสม 
  2) การผูกขาด ในกรณีเก่ียวของกับการทําธุรกิจ การไดรับสัมปทานในโครงการตางๆ ซึ่ง
บริษัทจะใชวิธีการใหสินบนแกเจาหนาท่ีของรัฐ 
  3) การไดรับคาตอบแทนการทํางานท่ีไมเหมาะสม (Low  salary)  
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  4) ความโลภ เนื่องจากความไมรูจักพอ แมจะมีคาตอบแทนท่ีสูงและมีฐานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจดีอยูแลว 
  5) การขาดคุณธรรม  เจาหนาท่ีของรัฐขาดสํานึกในคุณธรรมสําหรับการดําเนินชีวิตและ
การทํางาน 
  องคประกอบท่ีทําใหระบบทุจริตคอรรัปช่ันมีโครงสรางรากฐานอันแข็งแกรงและดํารงอยู
ในปจจุบันมีสาเหตุมาจากองคประกอบ ดังนี้ 
  1) ระบบการเมืองและระบบราชการมีเกาะกําบังไมหนาแนน 
  2) ภาคประชาชนขาดความเขมแข็งและขาดผูนําในการตอตาน 
  3) คานิยมท่ีเปนอุปสรรคฝงรากลึกในสังคม  คานิยมของคนในสังคมท่ีเปนเหตุใหเกิด
พฤติกรรมคอรรัปช่ัน  เชน คานิยมในสังคมอุปถัมภ 
  4) การขาดจิตสํานึกเพื่อสวนรวม ซึ่งปจจุบันคนในสังคมยังขาดอุดมการณและขาด
จิตสํานึกเพื่อสวนรวม 
  1.7 ผลเสียและผลกระทบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการกระทําการทุจริตตอ
ตําแหนงหนาที่ 
        ถาองคกรปกครองสวนทองถ่ินถูกมองวาทุจริต  โดยเฉพาะการใชอํานาจตามตําแหนง
หนาท่ี ไดแก อํานาจการปกครอง เชน  อํานาจในการอนุมัติ อนุญาต จะสงผลดังนี้ 
  1) ภาพรวมของการกระจายอํานาจ  การทุจริตมีสวนทําใหลดการกระจายอํานาจลง ซึ่งรัฐ
จะพยายามไมใหอํานาจและถายโอนอํานาจคืนสูการปกครองสวนกลาง เนื่องจากเห็นวาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใชอํานาจในทางมิชอบ  ทําใหรัฐพยายามหนวงร้ังอํานาจไว 
  2) การชวงชิงบทบาท อํานาจ หนาท่ี จากคูแขง เนื่องจากเห็นวาองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินใชอํานาจในทางมิชอบ  รัฐเห็นวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมมีความพรอมในการใชอํานาจ 
  3) การขาดการสนับสนุนจากประชาชน  ถาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมีเสียงเร่ืองการ
ใชอํานาจในทางมิชอบ  ประชาชนจะไมสนับสนุนการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  4) การถูกลงโทษจากกระบวนการตรวจสอบ  ถาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดถูก 
ตรวจสอบแลวชีวิตจะไมมีความสุข  แมวาจะไมไดเปนผูกระทําการทุจริตเอง  แตถาผูใตบังคับบัญชากระทํา
การทุจริตแลวถูกหนวยงานตางๆ ตรวจสอบ  ก็จะทําใหชีวิตของเราไมมีความสุขเพราะผูนัน้อยูภายใตบังคับ
บัญชาของเรานั่นเอง 
 

 2.  กรอบแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

  2.1  ยุทธศาสตรชาติ  20  ป 
  ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อใหหนวยงานมี
ขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  มีสมรรถนะสูง  มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสูทองถ่ินอยางมีความเหมาะสม  มีธรรมาภิบาล  กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ คือ การ
ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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  2.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560 - 2564)
  โดยไดกําหนดในยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญคือ เพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาทองถ่ินของตนเองไดอยางมีอิสระ คลองตัว มีประสิทธิภาพและ
ตรวจสอบได พรอมท้ังใหประเทศไทยมีภาพลักษณความโปรงใสอยูในระดับแนวหนาของอาเซียน และให
ประชาชนไดรับบริการ ดานความยุติธรรมดวยความสะดวกและรวดเร็ว ท้ังนี้เปาหมายสําคัญของ
ยุทธศาสตรดังกลาว คือ การเพิ่มคะแนน ดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ใหอยูสูงกวารอยละ 50 เม่ือสิ้นสุด
แผนฯ 12  

ยุทธศาสตรท่ี ๖ ไดกําหนดแนวทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตและคอรรัปชัน 
จํานวน 5 หัวขอ คือ  

1. ปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศนใหคนมีความตระหนัก มีความรูเทา
ทัน และมีภูมิตานทานตอโอกาสและการชักจูงใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน และมีพฤติกรรมไมยอมรับการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ  

2. กําหนดกฎเกณฑกติกา กระบวนการ ข้ันตอนการดําเนินงาน การเขาถึงขอมูลให
โปรงใส ดังนี้  

    2.1 ตรวจสอบ จับกุม และลงโทษอยางเครงครัดและจริงจัง  
    2.2 กําหนดใหมีมาตรการเสริมในเชิงบวกใหแกองคกรหรือหนวยงานท่ีมีการบริหาร 

จัดการท่ีดีอาทิ การลดหยอนภาษี และการประกาศเกียรติคุณ  
3. สงเสริมและสนับสนุนใหภาคีองคกรภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และ 

เครือขายตาง ๆ สอดสองเฝาระวัง ตรวจสอบ ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐและ
เอกชน  

    3.1 วางมาตรการคุมครองพยานและผูท่ีเก่ียวของ  
    3.2 ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปราศจากการแทรกแซงของนักการเมืองและ 

ผูมีอิทธิพล  
    3.3 พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะ  
4. ศึกษารูปแบบระบบบริหารจัดการของหนวยงานราชการท่ีทําหนาท่ีตอตานการทุจริต

ใหมีความเปนอิสระ มีประสิทธิภาพ เปนท่ีศรัทธาของประชาชน มีความสามารถในการบริหารเชิง
ยุทธศาสตร  

    4.1 วางระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรอิสระจากสาธารณชน หรือโดย 
องคกรอิสระดวยกันเอง  

    4.2 จัดใหมีการตั้งเกณฑมาตรฐานใหหนวยงานสามารถนําไปใชเปนแนวทาง การ
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย  

5. สงเสริมธรรมาภิบาลภาคเอกชน โดยสนับสนุนใหผูมีสวนเก่ียวของกับธุรกิจเขามามี
บทบาท ในการตรวจสอบการทํางานของภาคเอกชนใหมากข้ึน จัดใหมีรางวัลธรรมาภิบาลดีเดนกับ
ภาคเอกชน และสนับสนุนเงินอุดหนุน หรือ ลดคาธรรมเนียม รวมท้ังอํานวยความสะดวกในการติดตอ
ราชการเปนกรณีพิเศษ 
 



 9                                                         แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําป พ.ศ.2563  อบจ.ขอนแกน  
        

วัตถุประสงค : เพื่อลดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ   
  แนวทางการพัฒนา : ปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อใหสังคมไทยมี
วินัย  โปรงใส  ยดึม่ันในความซื่อสัตย และยุติธรรม รวมท้ังสรางความเขมแข็งเปนภูมิคุมกันของสังคมไทย
ใหครอบคลุมภาครัฐ  ภาคเอกชน  องคกรพัฒนาเอกชน  และภาคประชาชน  พรอมท้ังเพื่อสรางพลังการ
ขับเคลื่อนคานิยมในการตอตานการทุจริต  โดยการปลูกฝงใหคนไทยไมโกงปองกันการทุจริต  ปราบปราม
การทุจริต    
  2.3  นโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา 
  การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 
(พ.ศ.2556-2560) และตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557  ลงวันท่ี 18  มิถุนายน  
2557 เร่ือง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดานการสงเสริมการบริหาร
ราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลแลการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ : ขอ 
10.5  ใหใชมาตรการทางกฎหมาย  การปลูกฝงคานิยม  คุณธรรม  จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคู กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยาง
เครงครัด  ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ท่ีไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร  
เปดชองโอกาสการทุจริต  เชน ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง  การอนุญาต การอนุมัติ  และการขอรับบริการ
จากรัฐซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซ้ําซอนและเสียคาใชจายท้ังของภาครัฐและประชาชน รวมถึงขอสั่ง
การของนายกรัฐมนตรีในการประกาศเจตนารมณ “ตอตานการทุจริต สรางจิตสํานึกไทย ไมโกง” เม่ือวันท่ี  
8  มิถุนายน  2558  ท่ีใหหนวยงานรับทราบเก่ียวกับขอสั่งการ นโยบาย และมาตรการในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
  2.4  นโยบายการปองกันการทุจริตจังหวัดขอนแกน  
         จังหวัดขอนแกนไดประกาศ เร่ือง วาระจังหวัดขอนแกนดานการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ลงวันท่ี 20 มกราคม 2558 และมีหนังสือซักซอมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2556-2560) 
   - หนังสือ ท่ี ขก(บค) 0017.5/ว 8319  ลงวันท่ี  24 มีนาคม  2558 เร่ือง 
มาตรการและแนวทางการตอตานการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแกน  
   - หนังสือ ท่ี ขก(บค) 0017.5/ว 13586  ลงวันท่ี  3 มิถุนายน  2558 เร่ือง   
การดําเนินการขับเคลื่อนโครงการ “จังหวัดขอนแกนใสสะอาด” ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  
   - หนังสือ ท่ี ขก(บค) 0017.5/ว 13817  ลงวันท่ี 10 มิถุนายน  2558 เร่ือง  
มาตรการและขอเสนอแนะเพื่อปองกันการทุจริต  
   - หนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี ขก(บค) 0017.5/ว 21477  ลงวันท่ี  9  กันยายน  
2558 เร่ือง แจงขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประกาศเจตนารมณ“ตอตานการทุจริต สรางจิตสํานึก
ไทยไมโกง” 
  ท้ังนี้ ใหหนวยงานรับทราบเก่ียวกับขอสั่งการ นโยบาย และมาตรการ ในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และใหแปลงแผนยุทธศาสตรชาติและแปลงมาตรการตามประกาศจังหวัด
ขอนแกนจัดทําเปนแผนปฏบัิติการขององคกรนําไปสูการปฏบิัติท่ีเปนรูปธรรม ถือเปนนโยบายภารกิจสาํคัญ
เรงดวนในการปองกันการทุจริต 
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  2.5  นโยบายนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
         นายพงษศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ไดแถลง
นโยบายตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2555 เก่ียวกับการพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ท้ังหมดจํานวน  6  ดาน สวนนโยบายท่ีเก่ียวของกับการปองกันการ
ทุจริตจะอยูในนโยบายดานการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี คือ เพื่อจะพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ใหเปนองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง มีระบบบริหารจัดการท่ีดี บุคลากรมีความพรอมและ
ความสามารถในการเรียนรู  คิดริเร่ิม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอสถานการณตางๆ 
สามารถใหบริการสาธารณะท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ท่ีเนนการ
บริหารจัดการแบบมีสวนรวม โดยยึดหลักการธรรมาภิบาล ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ ประกอบดวย 
  1) สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาเทคโนโลยี  ระบบสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม 
ในการปฏิบัติงาน และใหบริการสาธารณะแกประชาชน 
  2) พัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการ การเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส  เปนธรรม  และตรวจสอบได 
  3) พัฒนาขีดสมรรถนะของราชการและเจาหนาท่ีใหมีคุณภาพสงู  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
ทางอาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ เพื่อใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการใหบริการ
สาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมุงพัฒนาใน  4  ดาน คือ ทันตอการเปลี่ยนแปลง  มีสวนรวม  เกง  
และดี 
  4) สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็งใหเกิดพลังของคนในชุมชน 
และมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถ่ิน รวมคิด  รวมทํา  รวมตรวจสอบ  รวมรับผิดชอบในการพัฒนา 
และรวมแกไขปญหา  
  นอกจากนี้ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดมอบนโยบายแกบุคลากรในการ
ประชุมประจําเดือนขาราชการและพนักงาน อบจ.ขอนแกน คร้ังท่ี 8/2558 เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2558 
ท่ีมีใจความวา “เจาหนาท่ีทุกคนตองยืนหยัด  อยูบนหลักการและเหตุผล ตองใชความระมัดระวังและ
ละเอียดรอบคอบในการทํางาน อยาประมาท ถาคิดวาทําถูกแลวก็ไมตองกลัวอะไร” 
 

    
 3.  มาตรการเกี่ยวกับการปองกันการทุจริต 
  3.1 แนวทางการตอตานการทุจริต 
  ประเทศไทยมีกฎหมายหลักเพื่อใชในการตอตานการทุจริตโดยเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได
บัญญัติใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีอํานาจหนาท่ีในการเสนอมาตรการ ความเห็น 
หรือขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี  รัฐสภา  ศาล หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เพื่อใหมีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ  หรือวางแผนงานโครงการของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานของ
รัฐ เพื่อปองกันหรือปราบปรามการทุจริตตอหนาท่ี  การกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ  หรือ
การกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม  ตลอดจนดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริตและ
เสริมสรางทัศนคติและคานิยมเก่ียวกับความซื่อสัตยสุจริต  รวมท้ังดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคลมี
สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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  นอกจากนี้ ประเทศไทยไดมีการนําหลักธรรมาภิบาลเพื่อตอตานการทุจริต (Corruption) 
โดยเนนใหมีการดําเนินการตามแนวทางของธรรมาภิบาลเพิ่มมากข้ึน 
  หลักธรรมาภิบาล เปนหลักการบริหารจัดการท่ีดี มีการปรับวิธีคิด วิธีการบริหารใหม โดย
มีเจตนารมณใหทุกคน  ทุกฝายรวมกันคิด  รวมกันจัดการ  รวมกันรับผิดชอบ  แกปญหาพัฒนาไปสูความ
ม่ันคง  ความสงบสุข  สันติสุข  มีการพัฒนาท่ียั่งยืนและกาวไกล  ธรรมาภิบาล  จึงตั้งอยูบนรากฐานของ
ความถูกตอง  ดีงาม  ม่ันคง  หรือธรรมาธิปไตย  ท่ีมุงใหสังคมเขามามีสวนรวมในการคิด การบริหารจัดการ  
ปรับวัฒนธรรมขององคการใหม  โดยทุกภาคสวนตองเขามามีสวนรวม กลาวคือ 
  - ภาครัฐ  ตองปฏิรูปบทบาทหนาท่ี โครงสราง และกระบวนการทํางานใหสามารถบริหาร 
ทรัพยากรของสังคม  อยางโปรงใส  ซื่อตรง  เปนธรรม  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีสมรรถนะสูง 
ในการนําบริการของรัฐท่ีมีคุณภาพไปสูประชาชนโดยจะตองมีการปรับทัศนะคติ  คานิยม  และวิธีทํางาน
ของเจาหนาท่ีของรัฐใหทํางานโดยยดึถือประชาชนเปนศูนยกลาง และสามารถรวมทํางานกับภาคประชาชน
และภาคเอกชนไดอยางราบร่ืนเปนมิตร 
  - ภาคธุรกิจเอกชน  ตองมีการปฏิรูปและกําหนดกติกาในหนวยงานของภาคธุรกิจเอกชน 
เชน บริษัท หางหุนสวนจํากัด  ใหมีกติกาการทํางานท่ีโปรงใส  ซื่อตรง  เปนธรรมตอลูกคา ความรับผิดชอบ 
ตอผูถือหุนและตอสังคม  รวมท้ังมีระบบติดตามตรวจสอบการใหบริการท่ีมีมาตรฐานเทียบเทาระดับสากล
และรวมทํางานกับภาครัฐแลภาคประชาชนไดอยางราบร่ืน เปนมิตรและมีความไววางใจซึ่งกันและกัน 
  - ภาคประชาชน  ตองสรางความตระหนักสํานึกตั้งแตระดับปจเจกบุคคลถึงระดับกลุม
ประชาสังคมในเร่ืองของสิทธิหนาท่ีและความรับผิดชอบตอตนเองและสาธารณะ ท้ังในทางเศรษฐกิจ สังคม 
และทางการเมือง เพื่อเปนพลังของประเทศท่ีมีคุณภาพ มีความรู ความเขาใจในหลักการของการสรางกลไก 
การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี หรือธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนและทํานุบํารุงรักษาใหดียิ่งๆ ข้ึนตอไป 
  เปาหมายสูงสุดของธรรมาภิบาล  คือ  การยึดถือประโยชนสุขและความตองการของ
ประชาชนเปนหลัก (Citizen  Centric) ดังนั้น  ในการกําหนดนโยบายยุทธศาสตรและกิจกรรมภาครัฐ
เจาหนาท่ีของรัฐจึงจําเปนจะตองมีอุดมการณมุงประโยชนสาธารณะอยางเขมขน เพื่อเปนปจจัยพื้นฐานใน
การปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามนโยบายยุทธศาสตร และภารกิจของรัฐบาลใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม
แสวงหาประโยชนสวนตนจากการใชอํานาจรัฐท่ีตนเองมีอยู 
 
  3.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนกัของฝายการเมืองระดบัทองถิ่น 
ประกอบดวย ดังนี้ 
  1) ไมใชพอคา ท่ีจะมาหากําไร 
  2) มีเกียรติ  มีศักดิ์ศรี ของผูนํา 
  3) ผูอาสาประชาชน  อาสามาทํางานใหประชาชน 
  4) มิใช “นักตกเบ็ด” 
  5) เปนท่ีพึ่งของประชาชน 
  6) มีอํานาจจากประชาชน อํานาจท่ีมีอยูนั้นเปนอํานาจของประชาชน ประชาชนเปน 
ผูมอบอํานาจให 
  7) ใชอํานาจเพื่อสาธารณะ ใหใชอํานาจท่ีไดจากประชาชนเพื่อจิตสาธารณะ การตัดสินใจ 
ทุกอยางตองเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ 
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  8) ใชอํานาจตามกฎหมาย อํานาจท่ีประชาชนใหมาไมใชอํานาจลนฟาวาจะทําอะไรก็ได 
แตตองใชอํานาจตามกฎหมายท่ีกําหนดไว 
  9) ตอง (ถูก) ตรวจสอบได 
  10) บันไดสูการเมืองระดับชาติ ท่ีมีคุณคา ระบบการเมืองในอนาคตจะดีกวาปจจุบัน 
สามารถกาวสูการเปนนักการเมืองระดับชาติไดอยางภาคภูมิและมีคุณคาตอระบบการเมือง ซึ่งมีความเช่ือ
วาถาสรางนักการเมืองในระดับทองถ่ินไดดีแลว ก็จะนําไปสูการเปนนักการเมืองระดับชาติท่ีดีมีคุณคาได
เชนกัน 
  3.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักของขาราชการฝายประจํา 
  1) ขาราชการทองถ่ิน คือ ขาราชการของรัฐ  ขาราชการสวนทองถ่ินไมใชขาราชการระดับ
รอง ขาราชการประเภทสอง หรือเปนลูกไล แตขาราชการทองถ่ินคือขาราชการท่ีมีศักดิ์ศรีเทากับขาราชการ
สวนกลางและสวนภูมิภาค  มีคุณภาพมีศักยภาพเทากับขาราชการสวนอ่ืนๆ ดังนั้น  ขาราชการสวนทองถ่ิน
ยอมตองมีความภาคภูมิใจในความเปนขาราชการสวนทองถ่ินของตนเอง 
  2) รักษาผลประโยชนของรัฐและสาธารณะ  เม่ือเปนขาราชการของรัฐ  ฐานคติของไทย 
ขาราชการ  คือ  ผูรับใชรัฐและรับใชพระเจาแผนดิน  ดังนั้น  เม่ือเปนขาราชการของรัฐ ตองมุงรักษา 
ผลประโยชนของรัฐแมวาจะสังกัดอยูในองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็กๆ ก็ตาม 
  3) ยึด “กฎ” โดยไมกลัว “กด” ใหบริหารงานตามระเบียบ กฎ กติกาทุกอยาง เพราะเม่ือ
ยึดกฎ  ปฏิบัติตามกฎแลวก็ไมตองกลัววาจะมีความผิด  แตหากทาน “กลัวกดโดยไมมีกฎ” หมายถึงการท่ี
กลัวการกด การบีบบังคับของผูบริหารหรือผูมีอํานาจ และทําตามคําสั่งของบุคคลเหลานั้น โดยไมยึดกฎไม
ทําตามกฎระเบียบ ยอมเปนการกระทําท่ีผิด สุดทายตนเองจะเปนผูเดือดรอน ถูกตรวจสอบและถูกลงโทษ
ทางวินัยและถูกจับกุมในท่ีสุด 
  4) ปฏิบตัิตามฝายการเมืองท่ีถูกกฎหมาย  กลาวคือใหปฏิบัติตามนโยบายของฝาย 
การเมือง อยานําเอากฎระเบียบมาเปนกรอบเปนขอหามและปฏิเสธไมปฏบัิติตามนโยบายของฝายการเมือง 
แตใหปฏิบัติตามนโยบายของฝายการเมืองโดยยึดความถูกตองตามกฎระเบียบของทางราชการ 
  5) ดุลยภาพระหวาง “นาย” กับ “ความถูกตอง” ใหสรางความสมดุลระหวางนาย  
(ผูบังคับบัญชา) และความถูกตอง เปนศาสตรและศิลปท่ีตองอาศัยดุลยภาพ 
  6) ปฏิเสธการเอาตัวรอดแบบ “ศรีธนญชัย” ใหสรางความถูกตองยืนอยูบนพื้นฐานแหง
กฎและระเบียบ 
  7) ไมสรางความม่ังค่ังภายใตตําแหนงราชการ  การสรางความม่ังค่ังและความรํ่ารวย 
ภายใตตําแหนงหนาท่ีทางราชการเปนสิ่งไมยั่งยืนไดมาแลวก็ตองหมดไป ขาราชการตองคอยๆ สั่งสม    
เก็บหอมรอบริบทีละเล็กทีละนอย 
  8) “ความพอเพียง” ปองกัน “ความโลภ ความอยาก” ใหยึดหลักความพอเพยีง 
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งความพอเพียง เปนการปองกันความโลภและความอยากได อยาคิดหา
เงินในทางท่ีมิชอบเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง 
  9) พรอมถูกตรวจสอบ ขาราชการทองถ่ินตองพรอมถูกตรวจสอบจากการใชอํานาจของ
ตนเอง  หากตนเองใชอํานาจโดยปฏิบัติถูกตองตามกฎระเบียบ ก็ไมตองกลัวการถูกตรวจสอบใดๆ ท้ังสิ้น 
  10) “ของรอน” ทําให  “เกาอ้ีรอน” ของรอนไมดี ไมตองกินของรอน ใหกินของสบาย
เย็นๆ 
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  3.4  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักของประชาชนและเยาวชน  แบงออกเปน 
                 3.4.1 ประชาชน/เยาวชนมีจิตสํานึก/ความตระหนัก เพื่ออะไร 
   1) ความเปนเจาของทองถ่ิน  เกิดความรูสึกวาเปนเจาของทองถ่ิน ซึ่งการท่ี
ประชาชนรูสึกวาเปนเจาของทองถ่ินจะตอใหเกิดประโยชนตอการบริหารงานของทองถ่ิน กลาวคือ เม่ือ
ประชาชนในทองถ่ินเกิดความรูสึกเปนเจาของทองถ่ินประชาชนจะใหความรวมมือชวยกันดูแลทองถ่ินของ
ตนเอง 
   2) ความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย การท่ีประชาชนมีความตระหนักวา
การทุจริตเปนเร่ืองไมดี  เปนคุณสมบัติของการสรางพลเมืองท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย 
   3) การรวมสรางวัฒนธรรมการเมืองประชาธิปไตย  ถาประชาชนมีความตระหนัก
วาการทุจริตเปนเร่ืองไมดี  จะกอใหเกิดการสรางวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
   4) การปองกันรักษาประโยชนสาธารณะของทองถ่ิน  ตองใหประชาชนและ
เยาวชนตระหนักการรักษาผลประโยชนสาธารณะทองถ่ิน ซึ่งจะทําใหประชาชนและเยาวชนเกิดจิตสํานึกรัก
บานเกิดของตนเองตามมา 
   5) สรางพลังอํานาจของประชาชนและเยาวชน  ตองสรางพลังของประชาชนให
มากข้ึน 
         3.4.2 ผลดีที่ประชาชนมีจิตสํานึกและความตระหนัก 
   1) การบริหารทองถ่ินตองระมัดระวัง  ประชาชนจะใหความสนใจกับผูบริหาร
ทองถ่ิน ซึ่งทําใหผูบริหารทองถ่ินตองระมัดระวังไมประมาทในการบริหารงาน ตองมีความละเอียดรอบคอบ 
การบริหารงานตองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  หากประชาชนไมใหความสนใจผูบริหารทองถ่ินแลว จะ
สงผลทําใหผูบริหารทองถ่ินบริหารงานท่ีผิดพลาดได 
   2) ไมเลือก/เลือกบุคคลท่ีมีแนวโนมทุจริต/ไมทุจริต  ซึ่งจะทําใหไมเกิดปญหาการ
ทุจริต 
   3) ไมเรียกรอง/รองขอ สิ่งท่ีนําไปสูการทุจริต ประชาชนจะไมเรียกรองหรือรอง
ขอในสิ่งท่ีไมถูกตองซึ่งการทุจริตเกิดจากการเรียกรองหรือรองขอในสิ่งท่ีไมถูกตองเม่ือประชาชนไมเรียกรอง
หรือรองขอในสิ่งท่ีไมถูกตองจึงทําใหผูบริหารเกิดความสบายใจในการบริหารงาน ไมตองสรรหาสิ่งตางๆ ท่ี
ประชาชนรองขออยางไมถูกตอง นําไปสูการทุจริตได 
   4) การใชอํานาจทางปกครอง เพื่อประโยชนสาธารณะ เม่ือผูบริหารทองถ่ินใช
อํานาจทางการปกครองตามกฎหมายจัดการกับสิ่งท่ีประชาชนทําไมถูกตอง เพื่อประโยชนสาธารณะ 
ประชาชนในทองถ่ินจะไมตอตานการกระทําของผูบริหารทองถ่ิน เพราะประชาชนเขาใจวาเปนการกระทํา
ท่ีถูกตอง ตองจัดการผูท่ีทําไมถูกตอง 
   5) การใชงบประมาณทุกบาททุกสตางคเพื่อสาธารณะ ผูบริหารทองถ่ินจัดสรร
งบประมาณ ทุกบาททุกสตางคเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ 
   6) เต็มใจเสียภาษีทองถ่ิน  ประชาชนเต็มใจเสียภาษีทองถ่ิน เกิดความรูสึกวาภาษี
ท่ีเสียไปเกิดประโยชนตอประชาชนเอง 
   7) เปนพลังผลักดันการกระจายอํานาจ ประชาชนจะเปนผูเรียกรอง  และผลักดัน
ใหมีการกระจายอํานาจสูทองถ่ินมากข้ึน 
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         3.4.3 ผลดีที่เยาวชนมีจิตสํานึกและความตระหนัก  
   1) เปนการสรางพลเมืองรุนใหม  ไดพลเมืองรุนใหมท่ีจะตองมาทดแทนรุนเกา 
   2) ลดคติ “โกงไมเปนไร  ทําประโยชนใหแกประชาชน” ลบฐานคติท่ีวา “โกงได
ไมเปนไร  ทําประโยชนใหประชาชน”  หากเยาวชนมีความตระหนักแลวจะไดไมตองกลัววาจะมีการโกง
เกิดข้ึน  ซึ่งการโกงในวัยเรียนจะสงผลทําใหเกิดการโกงในวัยทํางานตามมาดวย  ซึ่งความคิดท่ีวาตนเองทํา
ประโยชนไดมากมายโกงเพียงเล็กนอยไมเปนไรเปนความคิดท่ีผิด ตองพิจารณาวาการโกงกับการทํา
ประโยชนเปนคนละเร่ืองกัน 
   3) ไดนักการเมืองรุนใหม 
   4) สรางความหวงใย และผูกพันทองถ่ิน  เยาวชนจะเกิดความผูกพันและมีความ
หวงใยทองถ่ิน มีความเขาใจทองถ่ิน นําไปสูการพัฒนาทองถ่ินของเยาวชน 
   5) เปนพลังพัฒนาทองถ่ิน 
   6) มีทัศนคติท่ีดี ตอการเมืองการปกครองทองถ่ิน  
         3.4.4 แนวทางการสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชน 
   ๑) การบริหารงานจะตองใหประชาชนรูวา  ทําอะไร ทําท่ีไหน ทําอยางไร 
   2) สงเสริมองคกรประชาชนหรือกลุมประชาชน เชน กรรมการชุมชน 
คณะกรรมการหมูบาน เปนตน  สงเสริมใหมีกลุมท่ีหลากหลายและใหกลุมมีความตระหนักตอการ
บริหารงานท่ีโปรงใสปราศจากการทุจริต 
   3) เปดประตูใหประชาชนเขาถึงองคกรได เปดกวางใหประชาชนเขาถึงการ 
บริหารงานได เพื่อใหฝายการเมืองและฝายประจําทราบวาการบริหารงานเกิดปญหาตรงไหน จากเสียง
สะทอนของประชาชน 
   4) มีการใหรางวัลหรือสิ่งตอบแทนแกประชาชน/กลุมประชาชน หรือการให
รางวัลหรือสิ่งตอบแทนเปนท้ังเงินและมิใชเงิน  เชน การสนับสนุนงบประมาณในการทําโครงการตางๆ ของ
ประชาชน 
 
         3.4.5 แนวทางการสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเยาวชน 
   1) ดานการศึกษาในระบบ/นอกระบบ  เชน การสอดแทรกเนื้อหาการสราง 
จิตสํานึกในระบบการศึกษา การจัดทําเปนหลักสูตรการศึกษา 
   2) การสนบัสนนุกิจกรรมในโรงเรียน ท้ังนี้ ผูบริหารทองถ่ินตองเปนผูสราง 
จิตสํานึกและความตระหนัก สรางความเขาใจแกเยาวชนดวยตนเอง 
   3) การสนับสนุนกลุมเด็กเยาวชนใหเฝาระวังการทุจริต เนื่องจากการทุจริต
เกิดข้ึนในทุกภาคทุกหนวยงาน  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองสนับสนุนในการเฝาระวังการทุจริตแกเด็ก
และเยาวชน เชนการสรางจิตสํานึกโดยการสอดแทรกกิจกรรมความซื่อสัตยสุจริตในทุกกิจกรรม สอดแทรก
ความซื่อสัตยสุจริต  การปฏิบัติตามกฎระเบียบ  การปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตย 
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  จากหลักการเชิงวิชาการตางๆ ท่ีกลาวมาขางตน  เห็นไดวาการวิเคราะหความเสี่ยงในการ
เกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีวัตถุประสงคเพื่อตองการบงช้ีความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมี
อยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน  ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจ
เก่ียวของกับการกระทําทุจริต  เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม   
  การดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  เพื่อใหสอดคลองตามนโยบาย
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564)  
ถือเปนการบูรณาการดําเนินงานภายในองคกรในการปองกันการทุจริต เสริมสรางความเขมแข็งในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ  ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริมใหผูบริหาร  
ขาราชการ  เจาหนาท่ีทุกระดับ  ไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาท่ีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ประพฤติ
ปฏิบัติตนโดยใชหลักคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต  สรางความเช่ือม่ันใหแกประชาชนและสราง
ภาพลักษณใหเปน “ขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด” ดวยเหตุนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จึง
ไดเล็งเห็นความสําคัญการพัฒนาในมาตรการเก่ียวกับการปองกันการทุจริต รวมถึงการจัดทําบริการ
สาธารณะภายในจังหวัดอยางมีประสทิธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ตอบสนองเจตนารมณตามนโยบายของ
รัฐบาลท่ีจะดําเนินการแกไขปญหาการทุจริตท้ังระบบตามท่ีมีการประกาศเจตนารมณ “ตอตานการทุจริต  
สรางจิตสํานึกไทยไมโกง” และขาราชการท่ีดีตอง “How  to  do”  ใหมีรูปธรรมอยางยั่งยืน  ตลอดจน
นโยบายแหงรัฐในพื้นฐานท่ีเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปช่ัน เพื่อนําไปใชเปนมาตรการและแนวทางในการ
ปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ใหเกิดความสมบูรณมากยิ่งข้ึน  รวมถึงเปนการ
รณรงคและขยายแนวคิดในการบริหารงานดวยความโปรงใสใหมีความ เข็มแข็งในการบริหารราชการ  
ยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกร และตระหนักถึงปญหาการทุจริตท่ีสงผลกระทบ
อยางรายแรง ใหแก  คณะผูบริหารหรือขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ประชาชนในทองถ่ิน  และ
เปนการสรางภูมิคุมกันปองกันปจจัยเสี่ยงใหกับองคกร เสริมสรางทัศนคติคานิยมในความซื่อสัตยสุจริต  
คุณธรรม  จริยธรรม และการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตเพื่อใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
   
หลักการและเหตผุล 
 

  อาจกลาวไดวา  ปญหาการทุจริตสงผลกระทบอยางใหญหลวงตอความม่ันคงแหงรัฐ ความ
เจริญกาวหนาของประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชน อีกท้ังยังเปนสาเหตุของปญหาสังคมตางๆ ท่ี
ตอเนื่องตามมากอใหเกิดสภาวะการถดถอยของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจปญหาสังคมท่ีเพิ่มมากยิ่งข้ึน
เพราะขาดปจจัยในการแกปญหา การเกิดปญหาการเลือกปฏิบัติและใหอภิสิทธ์ิแกบุคคลท่ีเอ้ือผลประโยชน 
ในภาครัฐ  นอกจากนี้ การทุจริตยังถือไดวาเปนพฤติกรรมอันเปนปฏิปกษตอหลักธรรมาภิบาล หลักการ
บริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  หลักนิติรัฐ  และหลักนิติธรรมอันเปนหลักสําคัญของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  ดังนั้น เม่ือวันท่ี  6  พฤษภาคม  2551  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต (คณะกรรมการ ป.ป.ช.)  ใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 – 2555 แปลง
ไปสูการแผนการปฏิบัติ  และปจจุบันแผนยุทธศาสตรดังกลาวไดมีการพิจารณาทบทวนในระยะท่ี 2 แลว 
(พ.ศ. 2556 – 2560) โดยมีสาํนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) รวมกับองคกรตาม
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รัฐธรรมนูญ  เปนองคกรท่ีขับเคลื่อนยุทธศาสตรในการดําเนินการตามวัตถุประสงคและเจตนารมณของ
รัฐบาลดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ เสริมสรางใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
คานิยมและวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถนําไปสูการแกไข
ปญหาการทุจริตอยางยั่งยืน  โดยรัฐบาลกําหนดใหทุกหนวยงานตองดําเนินการตามนโยบายขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2556-2560) และมีการ
ประชุมสัมมนาเพื่อใหรับทราบในมาตรการและขอสั่งการตางๆ ศึกษาทําความเขาใจและพิจารณา
ดําเนินการแปลงมาตรการแนวทางมาสูการปฏิบัติขององคกร  
  จังหวัดขอนแกน ไดนําขอสั่งการและนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการขับเคลื่อนการ
ปองกันและการแกไขปญหาการทุจริต รวมถึงมาตรการและแนวทางตอตานการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ 
เพื่อใหเกิดธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ควบคูกับการบริหารจัดการเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีในสังกัดกระทรวงมหาดไทย สวนราชการตางๆ ในพื้นท่ีจังหวัดขอนแกน 
และจัดทําประกาศจังหวัดขอนแกน  ลงวันท่ี 20 มกราคม 2558 เร่ือง วาระจังหวัดขอนแกนดานการ
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  และจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตจังหวัด
ขอนแกน  ตามคําสั่งจังหวัดขอนแกน ท่ี  100/2558  ลงวันท่ี  20  มกราคม  2558 
  ปจจุบัน การดําเนินงานดานการปองกันการทุจริตไดขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยู ฉบับท่ี  3  ป พ.ศ. 2560 - 2564 โดยดําเนินการอยางเปน
รูปธรรมในพันธกิจของการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 5 ปขางหนา  ซึ่งมี
เปาหมายการปฏิรูปกระบวนการดําเนินการจากเดิม ไปสูการทํางานแบบบูรณาการท้ังระบบโดยเร่ิมจาก
การวางรากฐานดานความคิดของประชาชนท่ีนอกจากตนเองจะไมกระทําการทุจริตแลว จะตองไมทนตอ
การทุจริตท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย  ประชาชนตองกาวขามคานิยมอุปถัมภและความเพิกเฉยตอการทุจริต     
มิชอบ  เจตจํานงทางการเมือง ของประชาชนท่ีตองการสรางชาติท่ีสะอาดปราศจากการทุจริต จะตองไดรับ
การสานตอจากฝายการเมืองและ เจาหนาท่ีรัฐ การขับเคลื่อนนโยบายท่ีมีความโปรงใสตรวจสอบไดทุก
ข้ันตอน   ขณะเดียวกันกลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตตองเปนท่ีไดรับความไววางใจ และความ
เช่ือม่ันจากประชาชนวาจะสามารถเปนผูปกปองผลประโยชนของชาติและของประชาชนอยางรวดเร็ว เปน
ธรรมและเทาเทียม  ท้ังนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และความโปรงใสของประเทศไทยใน
ทุกมิติใหมีมาตรฐานตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตาน การทุจริต ค.ศ. 2003 (United 
Nations Convention against Corruption : UNCAC) ภายในป พ.ศ. ๒๕๖4    โดยกําหนดวิสัยทัศน 
“ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”  มีวัตถุประสงค
หลัก  5 ขอดังนี้ 

1. สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง 
  ๒. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน  

๓. การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรม กลไกปองกันการทุจริต และระบบ
บริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล  

๔. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และได
รับความรวมมือ จากประชาชน  

๕. ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมี
คาคะแนน ในระดับท่ีสูงข้ึน 
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ในการจะบรรลุวัตถุประสงคและเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)     ไมนอยกวารอยละ  50  ในป พ.ศ. 2564  และการ
ท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน  เจาหนาท่ีและ
ประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน  ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤต ิ    
มิชอบโดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน  6  ยุทธศาสตร  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตรท่ี  1  สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
  ยุทธศาสตรท่ี  2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
  ยุทธศาสตรท่ี  3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
      ยุทธศาสตรท่ี  4  พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตรท่ี  5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตรท่ี  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต  (Corruption Perceptions  
Index : CPI) 
  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เล็งเห็นความสําคัญเก่ียวกับขอสั่งการและนโยบายใน
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดย ท่ีผานมาไดดําเนิน
โครงการท่ีเก่ียวของในดานการปองกันการทุจริตท่ีสําคัญ ประกอบดวย  
  (1) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and transparency assessment: ITA) ของสํานักงาน ป.ป.ช. รวมกับสํานักงาน ป.ป.ท.   
  (2) โครงการสัมมนา “การมีสวนรวมของ อปท.ขอนแกน ในการปองกันการทุจริต” โดย
การจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกับสํานักงาน ป.ป.ช. และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นท่ีจังหวัด
ขอนแกน จํานวน  225  แหง วัตถุประสงคเพื่อรวมกันปองกันและแกไขปญหาการทุจริตในทองถ่ินใหมี
ประสิทธิภาพ   
  (๓) บันทึกตกลงความรวมมือตอตานการทุจริตระหวางองคการบริหารสวนจงัหวัด 
ขอนแกน  เทศบาลนครขอนแกน  หอการคาจังหวัดขอนแกน  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน  สภา
ทนายความจังหวัดขอนแกน และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต
พื้นท่ี 4   
  (๔) การประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เร่ือง มาตรการและแนวทางการ
ตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประกาศ  ณ วันท่ี  9  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  
เพื่อใหทุกสวนราชการในสังกัดไดยึดถือและปฏิบัติ 
  (5) สงผลงานสมัครเขารับคัดเลือกรางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินดีเดน ดานการปองกัน
การทุจริตประจําป พ.ศ. 2559 ของสํานักงาน ป.ป.ช. วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหบริหารราชการดวยความโปรงใส เปนธรรม  ไดรับการประกาศผลการคัดเลือกให
ไดรับรางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินดีเดน ดานการปองกันการทุจริต ประจําป 2559  และเขารวมพิธี
รับมอบรางวัล เม่ือวันท่ี 26  กันยายน  2559  ณ  หองนนทบุรี  1  ช้ัน  3  อาคาร  4  สํานักงาน 
ป.ป.ช.  ถนนนนทบุรี  อําเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 
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  (๖) รวมจัดทําบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือการปองกันและตอตานการทุจริต
คอรรัปช่ัน ระหวางมูลนิธิเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันกับสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหง
ประเทศไทย (อบจ.ท้ัง 76  แหง)  ในการประชุมใหญสามัญประจําป  2559  ของสมาคมองคการบริหาร
สวนจังหวัดแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี  15  ธันวาคม  2559  ณ  หองคอนเวนช่ัน  โรงแรมแอมบาสเดอร 
ซิตี้ จอมเทียน  จังหวัดชลบุรีวัตถุประสงคเพื่อรวมเปนภาคีเครือขายและสงเสริมความรวมมือการปองกัน
และตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน ท้ังในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมท้ังประสานแนวทางการ
ดําเนินงานเพื่อใหเกิดการบริหารราชการแผนดินท่ีมีหลักธรรมาภิบาล  สุจริตและโปรงใส 
  (๗) จัดทําประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริตขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน  เร่ือง  นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส  ลงวันท่ี  14  กุมภาพันธ  2560 เพื่อเปนมาตรฐาน
แนวทางปฏิบัติ 
  (8) จัดโครงการอบรม “การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดขอนแกน 
ในการปองกันการทุจริต”เพื่อสรางคานิยมและจิตสํานึกใหแกผูบริหาร ขาราชการ พนักงานและเจาหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดขอนแกน ในการปฏิบัติงานตามระเบียบและกฎหมายอยาง
เครงครัด ยึดหลักธรรมาภิบาล  สรางความเขมแข็งในการปองกันการทุจริตในองคกร 

(9) ประกาศใช1 6มาตรการภายในตางๆเพื่อสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตใน
องคกร ไดแก 

16     - 16มาตรการในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 
     - มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม 
     - มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 
     - มาตรการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริตขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
     - มาตรการปองกันการรับสินบนของเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
     - มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
     - มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ           

  ท้ังนี้ การดําเนินโครงการ กิจกรรม และกําหนดมาตรการตางๆ จึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3  (พ.ศ.2560-2564)  เพื่อนําไปสูการสรางความรวมมือและปรับปรุงการ
ทํางานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ ใหหนวยงานมีระบบการดําเนินงานโปรงใส มีความรับผิดชอบ 
เจาหนาท่ีมีการยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางเครงครัดเพื่อยกระดับการดําเนินงาน และเปน
มาตรฐานเสริมสรางพัฒนาระดับคุณธรรมความโปรงใสของหนวยงานอันจะนําไปสูภาพลักษณขององคกรท่ี
มีธรรมาภิบาล 
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วัตถุประสงคของการจดัทําแผน 
 

  (1) เพื่อเสริมสรางผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ขาราชการและ 
เจาหนาท่ีทุกระดับในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  มีจิตสํานึก  คานิยม  คุณธรรม  จริยธรรม
และหลักธรรมาภิบาล  ประพฤติตนและปฏิบัติงานดวยความโปรงใส  ซื่อสัตยสุจริต ถูกตองตามกฎหมาย  
มีจิตสํานึกในการใหบริการตอหนวยงานและประชาชนผูรับบริการ 
  (2) เพื่อดําเนินการใหสอดคลองเก่ียวกับมาตรการและแนวทางตอตานการทุจริต และ 
นโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ.2560 - 2564) 
  (3) เพื่อใชเปนกรอบกําหนดทิศทาง สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน ดานการปองกันการทุจริตเปนสําคัญ 
  (4) เพื่อสรางแนวรวมและเครือขายหนวยงานภาครัฐและภาคประชาชนในการปองกัน
พฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (5) เพื่อเตรียมความพรอมในการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนใหเปนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต เปนองคกรแหงการเรียนรูและยกระดับมาตรฐาน
ในการปองกันการทุจริตไปสูหนวยงานภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนภายในจังหวัดขอนแกน 
 
เปาหมาย 
 

  (1)  ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
  (2)  เคร่ืองมือ/มาตรการการปฏิบัตงิานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบของขาราชการ 
  (3)  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวน
รวมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (4)  กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 
  (5)  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน บรรลุวัตถุประสงคในแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาค
สวน 
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ประโยชนของการจัดทําแผน 
 

  (1)  ทําใหทราบทิศทางการขับเคลื่อนงานดานการปองกันการทุจริตพรอมแนวทางปฏบิัติ 
ท่ีชัดเจน ใหการปฏิบัติภารกิจหนาท่ีของทุกสวนราชการในสังกัดสามารถดําเนินการตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคของโครงการของตน 
  (2)  ทําใหทราบจุดออน จุดเสี่ยงท่ีกอใหเกิดการทุจริต ตลอดจนการคิดคนแนวทางในการ
แกไขการปองปองกันการทุจริต  และเปนการเสริมสรางมาตรการดําเนินงานใหเกิดระบบคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
         (3)  เกิดเปนคานยิมท่ีดีและการมีสวนรวมของบุคลากรและภาคสงัคม ประชาชนในการ 
ปองกันการทุจริต เกิดแนวรวมและขยายไปยังภาคสวนตางๆ เพื่อเปนเครือขายในการปองกันการทุจริต 
ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี
จิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต 
  (๔)  ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากร เจาหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการ
สรางคานิยม และอุดมการณในการตอตานการทุจริต จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมา-
ภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
  (๕)  สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเข็มแข็งในการ
เฝาระวังการทุจริต ชวยเปนเกาะปองกันสําหรับองคกรใหเกิดมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ 
ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความ
ภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 
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สวนที่  2 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป 2563  

 

แผนปฏิบตัิการปองกันการทุจริต  ประจําป พ.ศ.2563 
ช่ือหนวยงาน  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

มิติ ภารกจิ 
ตามมิติ 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ป  2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 
(หนวยงาน
รับผิดชอบ) 

1. การสราง
สังคมท่ีไมทน
ตอการทุจริต 

1.1 การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
บุคลากรท้ังขาราชการ
เมืองฝายสภาทองถิ่น
และฝายประจําของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

(1) โครงการฝกอบรมและศึกษาดงูานของ
สมาชิกสภาทองถ่ิน 
(2)  โครงการสงเสริมครูและบุคลากรใหมี
คุณธรรม จรยิธรรม เปนท่ียอมรับของชุมชน 
(3) กิจกรรมการประชุมระหวางคณะผูบริหาร 
ขาราชการ และพนักงานจาง สาํนักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
(4) กิจกรรมการประชุม ขาราชการ ผูบริหาร
การศึกษาและ ผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
(5) โครงการสัมมนาเครือขายชางทองถ่ินจังหวัด
ขอนแกน 
(6) โครงการอบรมพนักงานขับเครื่องจักรกล 
(7) กิจกรรมประเมินผลงานขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหมีหรอืเลื่อนวิทย
ฐานะท่ีสูงข้ึน  
(8) มาตรการจัดทําคําสั่งมอบหมายงานในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการภายในสังกัด 
(9) มาตรการเสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรม
ผูบริหาร,ขาราชการ,พนักงาน อบจ.ขอนแกน 
(10) กิจกรรมเสรมิสราง “คานิยมสรางสรรคของ
ขาราชการ พนักงาน อบจ.”  
(11) โครงการ “วินัยสญัจร” 
(12) กิจกรรมแจงซักซอม/ถายทอดแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินงาน (จากผูแทน อบจ. 
ท่ีเขารับการอบรมหลักสูตร/ขอมลูตางๆ) 
(13) กิจกรรมการประเมินคณุธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ อบจ.ขอนแกน 
(14) กิจกรรมการปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพ่ือ
ใชในการปฏิบัติงาน ดานการบริหารงานบุคคล
เพ่ือใหเปนปจจุบัน 
(15) กิจกรรมเสรมิสรางความรูความเขาใจ/
เสนอแนะเพ่ือปองกันการทุจริตและผลประโยชน
ทับซอน 
(16) มาตรการเสริมสรางองคความรูเพ่ือปองกัน
การทุจริต 
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 1.2 การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาคสวน
ในทองถิ่น 

(๑) โครงการพัฒนาศูนยเครือขายเพ่ือแกไข
ปญหาและสงเสรมิการมสีวนรวมในการพัฒนา
ทองถ่ินระดับจังหวัด (Clinic  Center) 
(๒) โครงการเรงรัดการจดัเก็บภาษี 
(๓) โครงการสงเสริมการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดํารสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี
(๔) โครงการสงเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงใน
เขตอําเภอในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน 
(๕) โครงการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนตาม
แนวทางพระราชดําริของ ร.9 
(๖) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สรางจิตสํานึก
ปกปองสถาบันและสรางความปรองดอง
สมานฉันทของคนในชาติ" 
(๗) โครงการ 1 อําเภอ 1 หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 

(8) โครงการกอสรางหรือปรับปรุงซอมแซมท่ีอยู
อาศัยใหกับผูดอยโอกาส 
(๙) โครงการ อบจ.ขอนแกน ออกหนวยบริการ
ประชาชนเคลื่อนท่ีประจําปงบประมาณ 
(10) กิจกรรมการเผยแพรขอมลูคานิยมการ
ปองกันการทุจริตผานเว็บไซต อบจ.ขอนแกน 
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 1.3 การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
เด็กและเยาวชน 

(๑) โครงการอบรมเยาวชนมุสลิม คริสต หรือพุทธ 
(๒) โครงการกิจกรรมเทิดพระเกียรติ กิจกรรม 
TO  BE  NUMBER  ONE  และรณรงคตอตาน
ยาเสพตดิ 
(๓) โครงการคาตอบแทนนักเรยีนนักศึกษา
ทํางานชวงปดภาคเรียน 
(๔) กิจกรรมงานวันเยาวชนแหงชาต ิ
(๕) กิจกรรมตามแนวทางในการปรับพฤติกรรม
ของเด็กและเยาวชนตามคานิยมหลัก 12ประการ 
(6) โครงการสงเสริมผูนําเยาวชนพัฒนาทองถ่ิน 
(๗) โครงการสงเสริม-บมเพาะวัฒนธรรมบนวิถี
อีสานตามหลักพุทธธรรม (อบรมแกนนําวิถีพุทธ) 
(๘) โครงการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 
(9) กิจกรรมกฎหมายในโรงเรียน และนํา
หลักสตูรโตไปไมโกง สูการปฏิบัติในสถานศึกษา
สังกัด อบจ.ขอนแกน “โตไปไมโกง” 
(10) โครงการคณุธรรมนําชีวิต  4.0 
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2.การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร 

(๑) มาตรการในการประกาศเจตจาํนงของ อบจ.
ขอนแกน  เรื่อง  นโยบายคุณธรรมและความ
โปรงใส  ลงวันท่ี  14  กุมภาพันธ 2560 
(๒) มาตรการขอสั่งการ/มอบนโยบายการบรหิาร
ราชการในการประชุมประจําเดือนของผูบริหาร
ขาราชการ พนักงาน (ทุกเดือน) 
(๓) มาตรการดําเนินงานขับเคลื่อนกลไกในการ
ปองกันการทุจริต อบจ.ขอนแกน 
(๔) โครงการประเมินคณุธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของ อบจ.ขอนแกน 
(5) กิจกรรมสนับสนุนสงเสริมผูบริหารและ
บุคลากรเขารวมกิจกรรมโครงการตางๆ ท่ี
เก่ียวของในการปองกันการทุจริต  
(๖) การสมคัรเขารวม “โครงการ อปท.ดีเดนดาน
การปองกันการทุจริต ของสํานักงาน ป.ป.ช.” 
(๗) การเขารวมโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ท.) 
(8) จัดทําบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือการ
ปองกันและตอตานการทุจรติคอรรัปช่ัน ระหวาง
มูลนิธิเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน กับ 
อบจ.ขอนแกน (รวมกับสมาคม อบจ.แหง
ประเทศไทย) 
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(ผูบริหารองคกร) 

 2.2 การสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

(1) โครงการประเมินผลงานขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหมีหรอืเลื่อนวิทย
ฐานะท่ีสูงข้ึน  
(๒) มาตรการดําเนินการสอบ บรรจุ แตงตั้ง โดย
ระบบคณุธรรมและโปรงใส ตรวจสอบได  
(3) มาตรการการรับโอน-ยาย ไมมีคากิโลเมตร 
(มาตรการภายในตามนโยบายผูบริหาร อบจ.) 
(๔) โครงการปรับปรุงฐานขอมลูบุคคลของ อบจ.
ขอนแกน  
(5) กิจกรรมเสริมสรางคานิยมสรางสรรคในการ
ทํางาน 
(๖) มาตรการการเลื่อนระดับ การเลื่อนข้ัน
เงินเดือนดวยระบบคณุธรรม 
(๗) กิจกรรมการประชุมภายในเฉพาะผูบรหิาร 
อบจ.ขอนแกน (ทุกวันอังคาร/สัปดาห) เพ่ือ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและสัง่การ 
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  (๘) กิจกรรมการประชาสัมพันธ คาํสั่ง/ประกาศ/
ข้ันตอนการดําเนินการสอบบรรจุ แตงตั้ง รับ-
โอน เพ่ือคัดเลือกขาราชการ พนักงาน 
(9) กิจกรรมการเปดรับขอรองเรียน/รองทุกขใน
การดําเนินงานของบุคคลกรภายใน ผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสขององคกร (สายตรงผูบริหาร) 
(10) กิจกรรมการควบคุมตรวจสอบภายในใน
การเบิกจายเงินตามขอบัญญัติในปงบประมาณ 
(๑๑) มาตรการเก่ียวกับการมอบอํานาจในการ
ปฏิบัติราชการของผูบริหาร อบจ.ขอนแกน 
(12) กิจกรรมการเผยแพรขอมลูขาวสาร  ปด
ประกาศ  การประชาสมัพันธ  เก่ียวกับภารกิจ
ของ อบจ.ตามอํานาจหนาท่ี 
(13) กิจกรรมการเผยแพรการจัดซื้อจัดจางราย
โครงการใหสาธารณะชนทราบผานทาง
เว็บไซต www.kkpao.go.th 
(14) กิจกรรมการรายงานการประชาสัมพันธ
เก่ียวกับการจดัซื้อ-จัดจาง /การตอบกระทู ความ
คิดเห็นและคําแนะนํา 
(15) กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุในปงบประมาณ 
(16) มาตรการดําเนินงานเพ่ือปรบัปรุงแกไขตาม
ขอสังเกต/ทักทวงของสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน 
(17) กิจกรรมการกําหนดคูมือในการดําเนินงาน

ภายในของแตละสวนราชการ เพ่ือเปนแนวทาง
ปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
(18) มาตรการสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล  ถือปฏิบัตติามระเบียบราชการ 
(๑๙) โครงการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนา
พัฒนา อบจ.ขอนแกน 
(20) โครงการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจาํปโดยการมสีวนรวมเพ่ือความ
โปรงใส 
(21) มาตรการสงเสริมความซื่อตรงและโปรงใส
ในการบริหารงานพัสดดุานการจดัซื้อจัดจาง และ
กิจกรรมดําเนินการในระบบการจดัซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-GP) 
(22) โครงการจัดหาผลประโยชนในทรัพยสิน
ของ อบจ.ขอนแกน 
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  (23) มาตรการการควบคมุการใชและบํารุงรักษา 
รถยนตสวนกลางและเครื่องจักรกล 
(24) มาตรการการควบคมุการใชจาย
งบประมาณในการจดัซื้ออะไหลยานพาหนะและ
เครื่องจักรกล และการจางซอมบํารุง 
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 2.3 มาตรการใชดุลย
พินิจและใชอํานาจ
หนาท่ีใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 

(1) กิจกรรมการจัดทําคูมืองานบรกิารสําหรับ
ประชาชนของ อบจ.ขอนแกน (16 กระบวนงาน) 
(2) มาตรการจัดทําแผนภมูิข้ันตอนระยะเวลา 
ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะแกประชาชน
ผูรับบริการ 
(3) มาตรการลดข้ันตอน ปรับปรุงข้ันตอนและ
ระยะเวลาการดําเนินการใหบริการประชาชน 
(4) กิจกรรมการออกแบบและควบคุมอาคารโดย
กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติการดําเนินงานให
ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 
(5) มาตรการเรื่องการมอบหมาย ออกคําส่ัง
ดานการพิจารณา อนุญาต อนุมัติ ของผูบริหาร 
อบจ. ใหหวัหนาสวนราชการ เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วแกประชาชน  
(6) มาตรการเผยแพรกระบวนงานในคูมือการบริการ
ประชาชน ตามพ.ร.บ. การพิจารณาอํานวยความ
สะดวกฯ ผานทางเว็บไซต www.kkpao.go.th 

(7) มาตรการจัดตั้งศูนยชวยเหลือสังคมงานดาน
บริการรบัเรื่อง/เสนอแนะ/ใหคําปรึกษา 

- 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

กองการเจาหนาท่ี 
 

กองคลัง 
 
 

ทุกสวนราชการ 
(ตามคูมือปชช.) 

สํานักชาง 
 

 
ทุกสวนราชการ 
(ตามคูมือปชช.) 

 
 

กองการเจาหนาท่ี/
สํานักปลัด 

 
สํานักปลดั 

 

 2.4 การเชิดชูเกียรติ
แกหนวยงาน/บุคคลใน
การดําเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนให
เปนท่ีประจักษ 

(๑) กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดีเดนดานการศึกษา 
ผูอํานวยการสํานัก/กองการศึกษาดีเดน 
ผูอํานวยการสถานศึกษาดเีดน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเดน 
(๒) การคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
เพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
(๓) โครงการขับเคลื่อนวาระจังหวัดขอนแกน 
วาระการปฏิบัตตินเปน “ขาราชการท่ีดี” 
(๔) กิจกรรมการสงเสรมิคนดี  คนเกง  มีผลงาน
เปนท่ีประจักษ 
(5) กิจกรรมการสราง/การสงเสรมิ/คนหาบุคคล
ตนแบบท่ีด ี
(๖) โครงการนักเรียนคนเกงของโรงเรียนในสังกัด 
อบจ.ขอนแกน 
(๗) กิจกรรมพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม 
และคณุลักษณอันพึงประสงคของบุคลากร 
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- 
 
- 
 
- 
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สํานักการศึกษา 
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กองการเจาหนาท่ี 
 
 

” 
 
” 
 

สํานักการศึกษา 
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http://www.kkpao.go.th/
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 ภารกจิ 
ตามมิติ 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ป  2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 
(หนวยงาน
รับผิดชอบ) 

 2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีไดทราบ หรือ
รับแจง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

(๑) มาตรการตามประกาศ อบจ.ขอนแกน  เรื่อง 
มาตรการในการตอตานการทุจริตปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 
(๒) มาตรการแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนของ 
อบจ.ขอนแกน 
(๓) มาตรการกําหนดชองทางเพ่ือใหประชาชน
ตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีภายใน 
อบจ.ขอนแกน และสามารถรองเรียนตามชองทาง
กําหนด  (คูมืองานบริการสําหรับประชาชน) 
(๔) แผนปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
และแผน อบจ.โปรงใส ปองกันการทุจริต 
ประจําปงบประมาณ 
(๕) การจัดทําแผนปองกันการทุจริต อบจ.
ขอนแกน (แผนแมบท) ตามความรวมมือของ
สมาคม อบจ. แหงประเทศไทย 
(๖) มาตรการจัดตั้งจุดรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข 
จากพฤติกรรมการกระทําของเจาหนาท่ีในสังกัด 
(๗) กิจกรรมการบูรณาการเพ่ือรับเรื่องการ
ตรวจสอบขอรองเรียนพฤติกรรมเจาหนาท่ี อบจ. 
ผานศูนยดํารงธรรมจังหวัด 
(๘) โครงการเสริมสรางวินัยขาราชการ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
ในสังกัด อบจ.ขอนแกน 
(๙) โครงการวินัยสัญจร (เสริมสรางประสิทธิภาพ
วินัยขาราชการ  คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพแกขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา) 
(10) มาตรการทางดานปราบปรามเพ่ือเอาผดิ
กับเจาหนาท่ีกระผิดวินัยเก่ียวกับการทุจริต ตาม
มติ ครม.  
(11) กิจกรรมการตรวจ  ตดิตาม ประเมินผล
เก่ียวกับพฤติกรรมของเจาหนาท่ีท่ีถูกดําเนินการ
สอบสวนทางวินัย และเพ่ิมประสทิธิภาพในตัว
บุคคล 
(12) มาตรการในการจัดทําขอตกลงในการ
ปฏิบัติราชการระหวางผูบังคับบัญชา กับ 
ผูใตบังคับบัญชา 
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- 
 
 
 
- 
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กองการเจาหนาท่ี 
 

 
สํานักปลดั 

 
 

กองการเจาหนาท่ี 
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สํานักปลดั 
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กองการเจาหนาท่ี 
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ทุกสวนราชการ 

 

มิติท่ี 2 รวม 13  โครงการ/ 19  กิจกรรม/ 26 มาตรการ 6,250,000  
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มิติ ภารกจิ 
ตามมิติ 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ป  2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 
(หนวยงาน
รับผิดชอบ) 

3. การ
สงเสริม
บทบาทและ
การมสีวน
รวมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ในชองทางท่ีเปนการ
อํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏบัิติ
ราชการตามอํานาจ
หนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นได
ทุกขั้นตอน 

(1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทํา/
ทบทวนกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน 
(๒) มาตรการปรับปรุงศูนยขอมลูขาวสารของ 
อบจ.ขอนแกน 
(๓) มาตรการเผยแพรขอมลูสาํคัญและ
หลากหลาย 
(๔) มาตรการจัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสารของ อบจ.ขอนแกน 
(๕) โครงการสื่อประชาสัมพันธ 
     - Facebook  เครือขายสื่อมวลชน 
     - ชองทางการรับฟงความคิดเห็นทางเว็บไซต 
(webboard)  
     - จัดใหมีตูรับฟงความคิดเห็นติดตั้งไวหนา
สํานักงานและสถานีขนสงผูโดยสารทุกแหง 
    - มีจุดประชาสัมพันธและเจาหนาท่ีประจํา 
(๖) กิจกรรมการเผยแพรขอมลู “คูมืองานบริการ
สําหรับประชาชน” ผานทางเว็บไซต อบจ.
ขอนแกน 
(๗) กิจกรรมการเผยแพรประชาสมัพันธการรับ
บริการรบัชําระภาษีออนไลน (ผานทางเว็บไซต) 
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กองแผนฯ 
 
 

สํานักปลดั 
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” 
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กองการเจาหนาท่ี 
 

 
กองคลัง 

 
 3.2 การรับฟงความ

คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน 

(๑) กิจกรรมการจัดตั้งศูนยขอมลูขาวสารทาง
ราชการไวใหบริการสําหรบัประชาชน 
(2) กิจกรรมจัดต้ังศูนยเครือขายเพือ่แกไขปญหา
และการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 
จังหวัดขอนแกน (Khon Kaen Clinic Center) 
(3) กิจกรรมการจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือ
บริหารจดัการ/บริการขอมูลขาวสารแผนพัฒนา
ของ อบจ.ขอนแกน 
(4) กิจกรรมการเผยแพรกระบวนการข้ันตอน
การรองเรียนในคูมืองานบริการสําหรับประชาชน 
อบจ.ขอนแกน 
(5) มาตรการเกี่ยวกับการรองเรียน กรณีประชาชน
รองเรียนเจาหนาที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
(6) กิจกรรมความรวมมือทุกสวนราชการใน
สังกัด ในการตรวจสอบ ควบคุม ดแูลการปฏิบัติ
ราชการ 
(7) กิจกรรมสนับสนุนชองทางการรองเรียนทาง
เว็บไซต www.kkpao.go.th/ชองทาง 
Facebook  สํานักการชาง อบจ.ขอนแกน 
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สํานักปลดั 
 

สํานักปลดั/กอง
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กองการเจาหนาท่ี 

 
 

กองการเจาหนาท่ี 
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มิติ ภารกจิ 
ตามมิติ 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ป  2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 
(หนวยงาน
รับผิดชอบ) 

 3.3 การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
บริหารกจิการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

(1) โครงการเปดเวทีประชาคมและสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน 
(2) โครงการจดัทําแผนพัฒนา อบจ.ขอนแกน 
(3) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการประสาน 
แผนพัฒนาทองถ่ินจังหวัดขอนแกน 
(4) โครงการฝกอบรมเสริมสรางความรูดานการ
พัฒนามาตรฐานการบริการ ดานการทองเท่ียว
สําหรับแหลงทองเท่ียวโดยชุมชน 
(5) โครงการสงเสริมการทองเท่ียวดานอนุรักษ  
ดานวัฒนธรรม  ดานสิ่งแวดลอม 
(6) โครงการทองเท่ียวโดยชุมชน (อําเภอ
กระนวน  จังหวัดขอนแกน) 
(7) โครงการซอมปะผิวจราจรถนนลาดยางท่ีอยู
ในความรับผดิชอบของ อบจ.ขอนแกน โดยวิธี 
COLD  MIX ปะหลุม บอ (Pot Hold) ในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน 
(8) มาตรการการประกาศวิธีคาํนวณราคากลาง
งานกอสรางของ อบจ.ขอนแกน 
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มิติท่ี 3 รวม 9  โครงการ/  8  กิจกรรม/  5  มาตรการ 13,230,000  
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มิติ ภารกจิ 
ตามมิติ 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ป  2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 
(หนวยงาน
รับผิดชอบ) 

4. การ
เสริมสราง
และการ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ 
การปฏิบัติ
ราชการของ
องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการ
ควบคุมภายในตามท่ี
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินกําหนด 

(1) โครงการตรวจสอบการปฏิบัตงิานดาน
การเงิน การบัญชี การพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด 
อบจ.ขอนแกน (19 โรงเรียน) 
(๒) มาตรการสอบทาน/การควบคมุภายในของ
หนวยงานอยางเหมาะสมเพ่ือปองกันการทุจริต 
(๓) กิจกรรมการจัดทําและรายงานการจัดทํา
ระบบควบคมุภายใน 
(4) กิจกรรมการตรวจตดิตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
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หนวยตรวจสอบ 
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 4.2 การสนับสนุนให
ภาคประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามชองทางท่ี
สามารถดําเนินการได 

(1) โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดขอนแกน 
(2) โครงการกําจัดวัชพืชในแหลงนํ้า โดย
เครื่องจักรกล อบจ.ขอนแกน 
(๓) โครงการ “คนรุนใหมรูทันสาธารณภัย” 
(4) กิจกรรมเชิญประชาคมทองถ่ินเขารวม
สังเกตการณการประชุมสภา อบจ.ขอนแกน 
(5) กิจกรรมการประชาสัมพันธเปดเผยให
ประชาชนทราบลวงหนาในการดําเนินโครงการ 
และการใชจายงบประมาณของ อบจ.ขอนแกน 
(๖) มาตรการสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม  
ตรวจสอบ  กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
(7) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจดั
จางจากตัวแทนชุมชน 
(8) กิจกรรมการมสีวนรวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบรายรับ รายจาย  และการใชประโยชน
จากทรัพยสินของ อบจ.ขอนแกน 
(9) กิจกรรมการอบรมใหความรูคณะกรรมการ
ตรวจการจาง 

 

1,800,000 
 

1,000,000 
 

250,000 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

สํานักการชาง 
 
” 
 
” 
” 
 

สํานักปลดั/ 
กองพัสดุฯ 

 
กองการเจาหนาท่ี 

 
กองพัสดุฯ/กอง

กิจการสภา 
กองพัสดุฯ 

 
 
” 

 4.3 การสงเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาทองถิ่น 

(๑) โครงการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิก
สภา อบจ.ขอนแกน 
(๒) กิจกรรมการสงเสรมิพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาทองถ่ิน 
(๓) กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภา อบจ.ขอนแกน 
ใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝายบรหิาร 
(๔) กิจกรรมการมสีวนรวมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภา อบจ.ขอนแกน 

2,000,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 

กองกิจการสภา 
 
” 
 
 

” 
 
 
” 
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มิติ ภารกจิ 
ตามมิติ 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ป  2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 
(หนวยงาน
รับผิดชอบ) 

 4.4 เสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคสวน
เพ่ือตอตานการทุจริต 

(๑) พัฒนาความรวมมือในการสรางเครือขายใน
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สังคมในจังหวัด
ขอนแกน (MOU) เพ่ือสรางนวัตกรรมการ
ปฏิบัติงาน 
(๒) กิจกรรมเครือขายภาคประชาชนในการ
ดําเนินงานโครงการกอสรางพ้ืนฐาน และสราง
ความรวมมือในการปองกันการทุจริต 
(๓) การดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity   and   Transparency  
assessment-ITA) 
(๔) กิจกรรมเขารวมโครงการ กับสํานักงาน 
ป.ป.ช. อาทิ 
    - โครงการ อปท. ดีเดนดานปองกันการทุจริต 
    - โครงการ อปท. ตนแบบดานปองกันการ
ทุจริต 
    - โครงการยกระดับการประกาศเจตจํานงใน
การตอตานการทุจรติของผูบริหาร 
(๕) กิจกรรมบูรณาการเพ่ือรวมรณรงคตอตาน
การทุจริตคอรรัปชัน 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

ทุกสวนราชการ 
 
 
 
 

กองการเจาหนาท่ี 
 
 
” 
 
 
 
 
 

” 
 
 
 
 
 
 
 

” 

มิติท่ี 4 รวม 6  โครงการ/ 14  กิจกรรม/  2  มาตรการ 5,150,000  
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