
 
 
 

ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ด าเนินโครงการ
ส่งเสริมท้องถิ่นปลอดการทุจริต เพ่ือส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
ส าหรับเป็นเครื่องมือในการบริหารงานให้เกิดความโปรงใส  มีความเข็มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  ลดปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน  และบังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 5  ปี (2561-
2565)   ตามหลักเกณฑ์และกรอบการจัดท าแผนที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตก าหนด  นั้น 

เทศบาลต าบลกุดแฮด  ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระยะเวลา 5 ปี (2561 -
2565) และได้ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ได้ก าหนดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   โดยมีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ (มิติที่ 1 - มิติที่ 4) ทั้งสิ้นจ านวน  85  
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   จึงสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ (รอบ ๖ เดือน)  ดังนี้  
1.โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ในปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ๒๕๖3 ถึง 
31 มีนาคม ๒๕๖4 ทีน่ าไปด าเนินการแล้ว  จ านวน  56   โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   ดังนี้  

1.) กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต (เนื่องในวันมาฆบูชา 10 ก.พ. 64) 
2.)  มาตรการ“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
3.)  มาตรการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
4.)  มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพ่ือเจ้าหน้าที่ได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติงาน และมี

การประกาศเผยแพร่แก่สาธารณชน 
5.)  มาตรการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
6.)  กิจกรรมจัดท า ขั้นตอนและวิธีการป้องกันการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อน และการก ากับติดตาม

เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
7.)  กิจกรรมการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์

ทับซ้อนของต าแหน่งต่างๆ 
8.)  มาตรการจัดท าคู่มือเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลกุดแฮด 
9.)  กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับช้อนและวิธีการป้องกันการรับสินบนฯให้แก่บุคลากรเทศบาลฯ 
๑0.)  กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน เฝ้าระวัง และร่วมตรวจสอบการท างานตาม

นโยบายของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
๑1.)  โครงการจัดประชุมประชาคม แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลกุดแฮด 
๑2.)  โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีรายได้ของเทศบาลต าบลกุดแฮด 
13.)  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2560 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 แก่ประชาชนใน

เขตเทศบาลต าบล (แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี) 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(รอบ 6 เดือน   1 ตุลาคม 2563- 31 มีนาคม 2564) 
เทศบาลต าบลกุดแฮด  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 
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๑4.)  กิจกรรมแสดงเจตจ านงของผู้บริหารว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลัก

ธรรมาภิบาลต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและเผยแพร่ต่อสาธารณชนทางหน้าเว็บไซต์และสื่ออ่ืนๆ 
๑5.)  มาตรการออกค าสั่งมอบหมายงานให้แก่ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนเทศบาลต าบลกุดแฮด 

      16.)  มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี 
17.)  มาตรการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุจริตประจ าปี ในระบบ E-plannacc.รอบ 6 

เดือน และรอบ 12 
18.)  มาตรการแนวทางปฏิบัติให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามที่

กฎหมายก าหนด 
19.)  กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลกุดแฮด 
1.20 มาตรการจัดท านโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
21.)  กิจกรรมการประกาศเผยแพร่การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
22.)  กิจกรรมการประกาศและเผยแพร่แผนการด าเนินงานประจ าปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
23.)  มาตรการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปี แผนการใช้จ่ายประจ าปี 

รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
24.)  มาตรการจัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจ าปี โดยในรายงานให้มีการวิเคราะห์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
25.)  จัดท ามาตรการการเปิดเผยประกาศต่างๆ ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้างรายโครงการ และสรุปผลการจัดซื้อ

จัดจ้างเป็นรายเดือนตามแบบ สขร.1 
26.)  จัดท ามาตรการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส 
27.)  จัดท ามาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 
28.)  มาตรการจัดท ารายงานผลการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการและการให้บริการให้เกิด

ความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ   
29.)  กิจกรรมจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนฯ   
30.)  มาตรการจัดท าคู่มือหรือแนวทางเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการฯ  
31.)  มาตรการจัดท าคู่มือ มาตรการขั้นตอนและวิธีการเก่ียวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ 
32.)  มาตรการจัดท าคู่มือ มาตรการ ขั้นตอน และวิธีการเกี่ยวกับ การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ 
33.)  มาตรการจัดท าคู่มือ มาตรการขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม 

(นม)ฯ 
34.)  จัดท าคู่มือมาตรการ ขั้นตอน และวิธีการเก่ียวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินฯ 
35.)  จัดท ามาตรการมอบอ านาจสั่งการ อนุมัติ อนุญาตหรือปฏิบัติราชการแทน 
36.)  จัดท ามาตรการ ขั้นตอน และวิธีการเผยแพร่ข้อมูล และประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์

หน่วยงานและช่องทางอ่ืน 
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37.) มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานหน่วยงาน ผลงาน และข่าวประชา สัมพันธ์ทางหน้าเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน และทางสื่อต่างๆ 
38.)  ก าหนดมาตรการและแนวทางเพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลายและเข้าถึงง่าย 

และสามารถเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์อ่ืน  ๆของหน่วยงานได้   
39.) ก าหนดมาตรการและแนวทางส าหรับแจ้งช่องทางที่ผู้มาติดต่อใช้บริการสามารถรับบริการในรูปแบบ

ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน (E-Service) 
     40.)  กิจกรรมประชาคมเพ่ือส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และเผยแพร่หน้าเว็บไซต์และ
ช่องทางอ่ืนของหน่วยงาน  
      41.) กิจกรรมก าหนดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อสงสัย ติชม หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน และสามารถชี้แจงได้อย่างชัดเจน หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

42.)  มาตรการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ และก าหนดช่องทาง
การร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนที่สามารถท าได้ง่าย สะดวก เหมาะสม หน้าเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

43.)  มาตรการแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดขั้นตอน วิธีการรับเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ หรือ
ข้อเสนอแนะ และแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนและประกาศเผยแพร่หน้าเว็บไซต์หน่วยงานและสื่ออ่ืนๆ 

44.)  มาตรการและแนวทางในการจัดท ารายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี และสรุปผล
การด าเนินการเรื่องร้องเรียน ปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไข และเผยแพร่หน้าเว็บไซต์หน่วยงานและสื่ออ่ืนๆ 

45.)  โครงการวางและจัดท าผังเมืองชุมชนในเขตเทศบาลต าบลกุดแฮด  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี) 
46.) มาตรากรแต่งตั้งเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนา/มีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็นในการจัดท าแผนงาน/

โครงการ  
47.)  มาตรการ ขั้นตอน และวิธีการที่เก่ียวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
48.)  มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง 
49.)  กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
50.)  มาตรการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  
51.)  กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจ าปี 
52.)  มาตรการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
53.)  มาตรการการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสียง ตาม พ.ร.บ.วินัยการเงิน

การคลัง 2561 (ม.79)   
54.)  มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล  
55.)  กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบก ากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง 
56.)  กิจกรรมจิตอาสาท าความดีเพ่ือชุมชน/หมู่บ้าน 
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2. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    ยังไม่น าไปด าเนินการ จ านวน  29 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รอบ 12 
เดือน  (1 เมษายน ๒๕๖4 – 30 กันยายน ๒๕๖4 ดังนี้ 
  1.)  โครงการร่วมงานวันวิสาขบูชา  ของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล   (6 พ.ค. 64) 
  2.)  โครงการจัดงานวันสงกรานต์ 
  3.)  โครงการประกวดชุมชน/หมู่บ้านน่าอยู่อย่างยั่งยืนและครอบครับต้นแบบ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี) 
  4.)  โครงการสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนการบริหารราชการส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี) 
  5.)  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการจ ากัดน้ าเสียในครัวเรือน ของเทศบาลต าบลกุดแฮด 
  6.)  โครงการชุมชนปลอดขยะของเทศบาลต าบลกุดแฮด (แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี) 
  7.)  กิจกรรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก   
  8.)  โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน (แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี)  
 9.)   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
10.)  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแปรรูปผ้าย้อมคราม 
๑1.) โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี) 
๑2.)  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 
๑3.)  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลกุดแฮด “โตไปไม่โกง” 
๑4.)  โครงการฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชนแกนน า 4 ดี 
๑5.)  โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลกุดแฮด (แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี) 
16.)  โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด  
17.)  มาตรากรจัดท าข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจ าปี และเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
18.)  กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม และจริยธรรม 
19.)  กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
20.)  กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
21.)  มาตรการการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนทราบ 
22.)  โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี “บริการด้วยใจ รับใช้ประชาชน” 
23.)  โครงการอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขให้แก่ อสม.ประจ าหมู่บ้าน  
24.)  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น  
25.)  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
26.)  โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศึกษาดูงานนอกสถานที่  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี) 
27.)  กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต  
28.)  กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
29.)  โครงการอุดหนุนส าหรับด าเนินงานตามแนวโครงการพระราชด าริด้านสาธารณะสุขในชุมชน/หมู่บ้าน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี) 
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3. ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
(รอบ 6 เดือน) ดังนี้ 

 

การด าเนินงานตามแผนฯแต่ละมิติ ตามแผน 
(ระบุจ านวน) 

ด าเนินการแล้ว 
(ระบุจ านวน) 

ที่ยังไมน่ าไป
ด าเนินการ 
(ระบุจ านวน) 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 28 13 15 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 27 22 5 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

15 14 1 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ 

15 7 8 

รวมทั้งสิ้น จ านวน  85  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 85 56 29 
 

4. โครงการ/งบประมาณ(ตามเทศบัญญัติ/แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี) 
 

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

งบประมาณ 
2564 

โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

งบประมาณ 

2564 

โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

งบประมาณ 

2564 

โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

งบประมาณ 

2564 

โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

งบประมาณ 

2564 

28 390,000 27 20,000 15 60,000 15 312,5000 85 782,500 
 

5. ผลการด าเนินงานตามแผนฯ ปปช. (รอบ 6 เดือน) เฉพาะด้านโครงการ 
 

1.
โครงการ 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ

งบประมาณฯ
2564 

บรรจุใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี 

(2561-2565) 

สามารถ
ด าเนินการ 

  มิติที่ 1 

สามารถ
ด าเนินการ 

  มิติที่ 2 

สามารถ
ด าเนินการ 

  มิติที่ 3 

สามารถ
ด าเนินการ 

  มิติที่ 4 

รวมผลการ
น าแผนฯไป

ปฏิบัติ 

4 2 1 2 0 1 0 3 

6. ผลการด าเนินงานตามแผนฯ ปปช. (รอบ 6 เดือน) เฉพาะด้านกิจกรรม  
 

2. 

กิจกรรม 

 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ

งบประมาณฯ
2564 

บรรจุใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี 

(2561-2565) 

สามารถ
ด าเนินการ 

  มิติที่ 1 

สามารถ
ด าเนินการ 

  มิติที่ 2 

สามารถ
ด าเนินการ 

  มิติที่ 3 

สามารถ
ด าเนินการ 

  มิติที่ 4 

รวมผลการ
น าแผนฯไป

ปฏิบัติ 

15 1 0 5 5 3 3 15 



 
7. ผลการด าเนินงานตามแผนฯ ปปช. (รอบ 6 เดือน) เฉพาะด้านตามมาตรการ  

 

3. 

มาตรการ 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ

งบประมาณฯ
2564 

บรรจุใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี 

(2561-2565) 

สามารถ
ด าเนินการ 

  มิติที่ 1 

สามารถ
ด าเนินการ 

  มิติที่ 2 

สามารถ
ด าเนินการ 

  มิติที่ 3 

สามารถ
ด าเนินการ 

  มิติที่ 4 

รวมผลการ
น าแผนฯไป

ปฏิบัติ 

36 0 0 5 17 10 4 36 

 
8. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ คือภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ประจ าของบุคลากรภาครัฐ  ยังขาดความตระหนักและมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมี
รายละเอียดขั้นตอน หลักเกณฑ์ เงื่อนไขจ านวนมากในการศึกษาข้อระเบียบ ข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องแจ้งให้ท้องถิ่นถือปฏิบัติตามขาดเจ้าหน้าที่มาให้ค าแนะน า หรืออบรมท าให้การด าเนินตามตามแผนปฏิบัติ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ    จึงเป็นการปฏิบัติงานที่ยังไม่เป็นรูปธรรมซึ่งจะส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานตามแผนฯมีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้   และต้องให้ความส าคัญกับกลไกภาค
ประชาชนมากยิ่งขึ้น เช่น เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามโครงการส าคัญๆของท้องถิ่น และมี
ข้อมูลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็น Open Data เข้าถึงได้ง่าย เป็นต้น 
7. ข้อเสนอแนะ 

ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ กลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในรูปแบบของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี  2551  จนถึงปัจจุบันซึ่งอยู่ในระยะที่  3 (2561-2564) มี
ความจ าเป็นต้องปรับฐานความคิดและสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนของสังคม   ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม   พร้อมทั้งก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งฝ่ายการเมืองหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น เช่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่รัฐ  พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง  ต้องมีการปฏิบัติตามเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตให้ชัดเจน ทั้งในส่วนการก าหนดนโยบาย
และการน าไปปฏิบัติ ต้องมีการเสริมสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้หน่วยงานของรัฐด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตจะต้องปฏิบัติงานในเชิงรุก มีความเด็ดขาดรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาการทุจริตด้วย 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา                                                                                                                                                                                                    

(ลงชื่อ)                         ผู้เสนอ/รายงาน                          
(นายสมบูรณ์   วงศ์ศรีดา 

      ต าแหน่ง  นิติกรช านาญการ   


