
          
 คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    ๖ 

 

บทท่ี 2 
แนวความคิดการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้ 
มิติท่ี 1  การปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต 
  1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยดําเนินการในลักษณะ 
 1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน  
 1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 1.1.3 สร้างจิตสํานักและความตระหนักท่ีจะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน โดยดําเนินการใน
ลักษณะ 
 1.2.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
  1.2.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
  1.2.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน โดยดําเนินการในลักษณะ 
 1.3.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์ สุจริต 
 1.3.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
 1.3.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

มิติท่ี 2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
  2.1 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เช่น 
                 2.1.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ
บรรจุแต่งต้ัง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
 2.1.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
 2.1.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 2.2 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 2.2.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 



  
         คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ๗ 

 2.2.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน 
หรือการดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2.3 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์ ในลักษณะดังนี้ 
 2.3.1 ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 
 2.3.2 มีความซ่ือสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม 
 2.3.3 ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.๔ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2.4.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 2.4.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2.4.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ    

มิติท่ี 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้                
มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกข้ันตอน  โดย 
 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ี
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ท่ีกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 
 3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์กับ
การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการ ตามอํานาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถ่ิน 
 3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง
การได้รับ ระยะเวลา และผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
 3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 3.3.3 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มิติท่ี 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 



  
         คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ๘ 

 4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 
 4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง การประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล  
 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถดําเนินการได้ 
  4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เก่ียวกับ
การบรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
  4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
  4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 
  4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้กําหนดไว้ 
  4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
ตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 ๔.๔ การพัฒนาเครือข่ายการป้องกันการทุจริต 
  4.4.1 เข้าร่วมเป็นหรือจัดต้ังเครือข่ายในและนอกพ้ืนท่ี ในการป้องกันการทุจริต 
  4.4.2 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
         คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ๙ 

มิติท่ี 1 การปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอ่ต้านการทุจริต 
 
การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บคุลากรทัง้ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. ผลเสียของการกระทําทุจริตต่อตําแหน่งหน้าท่ี 
  ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถูกมองว่าทุจริต โดยเฉพาะการใช้อํานาจตามตําแหน่งหน้าท่ี 
ได้แก่ อํานาจปกครอง เช่น อํานาจในการอนุมัติ อนุญาต ท่ีมีมาก จะส่งผล ดังนี้ 
  (๑) ภาพรวมของการกระจายอํานาจ การทุจริตมีส่วนทําให้ลดการกระจายอํานาจลง        
รัฐจะพยายามไม่ให้อํานาจและถ่ายโอนอํานาจคืนสู่การปกครองส่วนกลาง เนื่องจากเห็นว่าองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถ่ินใช้อํานาจในทางมิชอบ ทําให้รัฐพยายามหน่วงรั้งอํานาจไว้ 
  (๒) การช่วงชิงบทบาท อํานาจ หน้าท่ี จากคู่แข่ง เนื่องจากเห็นว่าองค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถ่ินใช้อํานาจในทางมิชอบ รัฐเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังไม่มีความพร้อมในการใช้อํานาจ 
  (๓) การขาดการสนับสนุนจากประชาชน ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดมีเสียงเรื่องการ
ใช้อํานาจในทางมิชอบ ประชาชนจะไม่สนับสนุนการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  (๔) การถูกลงโทษจากกระบวนการตรวจสอบ ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดถูก
ตรวจสอบแล้วชีวิตจะไม่มีความสุข แม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้กระทําการทุจริตเอง แต่ถ้าผู้ใต้บังคับบัญชากระทําการ
ทุจริตแล้วถูกหน่วยงานต่างๆ ตรวจสอบ ก็จะทําให้ชีวิตของเราไม่มีความสุขเพราะผู้นั้นอยู่ภายใต้บังคับบัญชา
ของเรานั่นเอง 
2. จิตสํานึกและความตระหนักของฝ่ายการเมืองระดับท้องถ่ิน 
  (๑) ไม่ใช่พ่อค้า ท่ีจะมาหากําไร 
  (๒) มีเกียรติ มีศักด์ิศรี ของผู้นํา 
  (๓) ผู้อาสาประชาชน อาสามาทํางานให้ประชาชน 
  (๔) มิใช่ “นักตกเบ็ด” 
  (๕) เป็นท่ีพ่ึงของประชาชน 
  (๖) มีอํานาจจากประชาชน อํานาจท่ีมีอยู่นั้นเป็นอํานาจของประชาชน ประชาชนเป็นผู้มอบ
อํานาจให้ 
  (๗) ใช้อํานาจเพ่ือสาธารณะ ให้ใช้อํานาจท่ีได้จากประชาชนเพ่ือจิตสาธารณะ การตัดสินใจ    
ทุกอย่างต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
  (๘) ใช้อํานาจตามกฎหมาย อํานาจท่ีประชาชนให้มาไม่ใช้อํานาจล้นฟ้าว่าจะทําอะไรก็ได้      
แต่ต้องใช้อํานาจตามกฎหมายท่ีกําหนดไว้ 
  (๙) ต้อง(ถูก)ตรวจสอบได้ 
  (๑๐) บันไดสู่การเมืองระดับชาติ ท่ีมีคุณค่า ระบบการเมืองในอนาคตจะดีกว่าปัจจุบัน         
สามารถก้าวสู่การเป็นนักการเมืองระดับชาติได้อย่างภาคภูมิและมีคุณค่าต่อระบบการเมือง ซ่ึงมีความเชื่อว่าถ้า
สร้างนักการเมืองในระดับท้องถ่ินได้ดีแล้วก็จะนําไปสู่การเป็นนักการเมืองระดับชาติท่ีดีมีคุณค่าได้เช่นกัน 
  ดังนั้น จึงขอให้ฝ่ายการเมืองระดับท้องถ่ินอย่าคิดเข้ามาเป็นนักการเมืองเพียงเพ่ือมาหา
ผลประโยชน์ กอบโกยผลประโยชน์จากท้องถ่ิน ซ่ึงถ้าท่านคิดเช่นนั้นถือว่าท่านคิดสั้น คือ ท่านมองเฉพาะหน้า
ไม่ได้มองระยะยาว 
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3. จิตสํานึกและความตระหนักของฝ่ายประจํา 
  (1) ข้าราชการท้องถ่ิน คือ ข้าราชการของรัฐ ข้าราชการท้องถ่ินไม่ใช่ข้าราชการระดับรอง 
ข้าราชการประเภท 2 หรือเป็นลูกไล่ แต่ข้าราชการท้องถ่ิน คือ ข้าราชการท่ีมีศักด์ิศรีเท่ากับข้าราชการ
ส่วนกลางและภูมิภาค มีคุณภาพมีศักยภาพเท่ากับข้าราชการส่วนอ่ืนๆ ดังนั้น ข้าราชการท้องถ่ินต้องมีความ
ภูมิใจในความเป็นข้าราชการท้องถ่ินของตนเอง 
  (๒) รักษาผลประโยชน์ของรัฐและสาธารณะ เม่ือเป็นข้าราชการของรัฐ ฐานคติของไทย 
ข้าราชการ คือ ผู้รับใช้รัฐและรับใช้พระเจ้าแผ่นดิน ดังนั้น เม่ือเป็นข้าราชการของรัฐ ต้องมุ่งรักษาผลประโยชน์
ของรัฐ แม้ว่าจะอยู่ในองค์การบริหารส่วนตําบลเล็กๆ ก็ตาม 
  (๓) ยึด “กฎ” โดยไม่กลัว “กด” ให้บริหารงานตามระเบียบ กฎ กติกาทุกอย่าง เพราะเม่ือ
ยึดกฎ ปฏิบัติตามกฎแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีความผิด แต่หากท่าน “กลัวกดโดยไม่ยึดกฎ” หมายถึง การท่ีกลัว
การกด การบีบบังคับของผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจ และทําตามคําสั่งของบุคคลเหล่านั้น โดยไม่ยึดกฎไม่ทําตาม
กฎระเบียบ ย่อมเป็นการกระทําท่ีผิด สุดท้ายตนเองจะเป็นผู้เดือดร้อนโดยตรวจสอบและถูกจับกุมในท่ีสุด 
  (๔) ปฏิบัติตามฝ่ายการเมืองท่ีถูกกฎหมาย กล่าวคือให้ปฏิบัติตามนโยบายของฝ่ายการเมือง 
อย่านําเอากฎระเบียบมาเป็นกรอบ เป็นข้อห้ามและปฏิเสธ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายของฝ่ายการเมือง แต่ให้
ปฏิบัติตามนโยบายของฝ่ายการเมืองโดยให้ยึดความถูกต้องตามกฎระเบียบของราชการ 
  (๕) ดุลยภาพระหว่าง “นาย” กับ “ความถูกต้อง” ให้สร้างดุลยภาพความสมดุลระหว่าง
นาย(ผู้บังคับบัญชา)และความถูกต้อง เป็นศาสตร์และศิลป์ท่ีต้องอาศัยดุลยภาพ 
  (๖) ปฏิเสธการเอาตัวรอดแบบ “ศรีธนญชัย” ให้สร้างความถูกต้องยืนอยู่บนพ้ืนฐานแห่งกฎ
และระเบียบ 
  (๗) ไม่สร้างความม่ังคั่งภายใต้ตําแหน่งราชการ การสร้างความม่ังค่ังและความร่ํารวย
ภายใต้ตําแหน่งหน้าท่ีทางราชการเป็นสิ่งไม่ยั่งยืนได้มาแล้วก็ต้องหมดไป ข้าราชการต้องค่อยๆ สั่งสม เก็บหอม
รอบริบ   ทีละเล็กทีละน้อย 
  (๘) “ความพอเพียง” ป้องกัน “ความโลภ ความอยาก” ให้ยึดหลักความพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซ่ึงความพอเพียง เป็นการป้องกันความโลภและความอยากได้ อย่าคิดหาเงิน
ในทางท่ีมิชอบเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง 
  (๙) พร้อมถูกตรวจสอบ ข้าราชการท้องถ่ินต้องพร้อมถูกตรวจสอบจากการใช้อํานาจของ
ตนเอง หากตนเองใช้อํานาจโดยปฏิบัติถูกต้องตามกฎระเบียบ ก็ไม่ต้องกลัวการถูกตรวจสอบใดๆ ท้ังสิ้น 
  (๑๐) “ของร้อน” ทําให้ “เก้าอ้ีร้อน” ของร้อนไม่ดี ไม่ต้องกินของร้อน ให้กินของสบาย
เย็นๆ 
 
การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักของประชาชน/เยาวชน 
๑. ประชาชน/เยาวชนมีจิตสํานึก/ความตระหนัก เพ่ืออะไร 
  (๑) ความเป็นเจ้าของท้องถ่ิน เกิดความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของท้องถ่ิน ซ่ึงการท่ีประชาชนรู้สึกว่า
เป็นเจ้าของท้องถ่ินจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานของท้องถ่ิน กล่าวคือ เม่ือประชาชนในท้องถ่ินเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของท้องถ่ินประชาชนก็จะให้ความร่วมมือช่วยกันดูแลท้องถ่ินของตนเอง 
  (๒) ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย การท่ีประชาชนมีความตระหนักว่าการ
ทุจริตเป็นเรื่องไม่ดี เป็นคุณสมบัติของการสร้างพลเมืองท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย 
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  (๓) การร่วมสร้างวัฒนธรรมการเมืองประชาธิปไตย ถ้าประชาชนมีความตระหนักว่า        
การทุจริตเป็นเรื่องไม่ดี จะก่อให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย  
  (๔) การป้องกันรักษาประโยชน์สาธารณะของท้องถ่ิน ต้องให้ประชาชนและเยาวชน
ตระหนักการรักษาผลประโยชน์สาธารณะท้องถ่ิน ซ่ึงจะทําให้ประชาชนและเยาวชนเกิดจิตสํานึกรักบ้านเกิด
ของตนเองตามมา 
  (๕) สร้างพลังอํานาจของประชาชน/เยาวชน ต้องสร้างพลังของประชาชนให้มากข้ึน 
2. ผลดีท่ีประชาชนมีจิตสํานึกและความตระหนัก  
  (๑) การบริหารท้องถ่ินต้องระมัดระวัง ประชาชนจะให้ความสนใจกับผู้บริหารท้องถ่ิน ซ่ึงทํา
ให้ผู้บริหารท้องถ่ินต้องระมัดระวังไม่ประมาทในการบริหารงาน ต้องมีความละเอียดรอบคอบ การบริหารงาน
ต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากประชาชนไม่ให้ความสนใจผู้บริหารท้องถ่ินแล้ว จะส่งผลทําให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินบริหารงานท่ีผิดพลาดได้ 
  (๒) ไม่เลือก/เลือก บุคคลท่ีมีแนวโน้มทุจริต/ไม่ทุจริต ซ่ึงจะทําให้ไม่เกิดปัญหาการทุจริต 
  (๓) ไม่เรียกร้อง/ร้องขอ ส่ิงท่ีนําไปสู่การทุจริต ประชาชนจะไม่เรียกร้องหรือร้องขอในสิ่งท่ี
ไม่ถูกต้อง ซ่ึงการทุจริตเกิดจากการเรียกร้องหรือร้องขอในสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง เม่ือประชาชนไม่เรียกร้องหรือร้องขอ
ในสิ่งท่ีไม่ถูกต้องจึงทําให้ผู้บริหารเกิดความสบายใจในการบริหารงาน ไม่ต้องสรรหาสิ่งต่างๆ ท่ีประชาชนร้อง
ขออย่างไม่ถูกต้อง นําไปสู่การทุจริตได้ 
  (๔) การใช้อํานาจทางปกครองเพ่ือประโยชน์สาธารณะ เม่ือผู้บริหารท้องถ่ินใช้อํานาจ
ทางการปกครองตามกฎหมายจัดการกับสิ่งท่ีประชาชนทําไม่ถูกต้อง เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ประชาชนใน
ท้องถ่ินจะไม่ต่อต้านการประทําของผู้บริหารท้องถ่ิน เพราะประชาชนเข้าใจว่าเป็นการกระทําท่ีถูกต้อง         
ต้องจัดการผู้ท่ีทําไม่ถูกต้อง 
  (๕) การใช้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์เพ่ือสาธารณะ ผู้บริหารท้องถ่ินจัดสรรงบประมาณ
ทุกบาททุกสตางค์เป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
  (๖) เต็มใจเสียภาษีท้องถ่ิน ประชาชนเต็มใจเสียภาษี เกิดความรู้สึกว่าภาษีท่ีเสียไปเกิด
ประโยชน์ต่อตัวประชาชนเอง 
  (๗) เป็นพลังผลักดันการกระจายอํานาจ ประชาชนจะเป็นผู้เรียกร้อง และผลักดันให้มีการ
กระจายอํานาจสู่ท้องถ่ินมากข้ึน 
 
3. ผลดีท่ีเยาวชนมีจิตสํานึกและความตระหนัก 
  (๑) เป็นการสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ ได้พลเมืองรุ่นใหม่ท่ีจะต้องมาทดแทนรุ่นเก่า 
  (๒) ลดคติ “โกงไม่เป็นไร ทําประโยชน์ให้ประชาชน” ลบฐานคติท่ีว่า “โกงได้ไม่เป็นไร       
ทําประโยชน์ให้ประชาชน” หากเยาวชนมีความตระหนักแล้วจะได้ไม่ต้องกลัวว่าจะมีการโกงเกิดข้ึน ซ่ึงการโกง
ในวัยเรียนจะทําให้เกิดการโกงในวัยทํางานตามมาด้วย ซ่ึงความคิดท่ีว่าตนเองทําประโยชน์ได้มากมายโกงเพียง
เล็กน้อยไม่เป็นไรเป็นความคิดท่ีผิด ต้องพิจารณาว่าการโกงกับการทําประโยชน์เป็นคนละเรื่องกัน 
  (๓) ได้นักการเมืองรุ่นใหม่ 
  (๔) สร้างความห่วงใย และผูกพันท้องถ่ิน เยาวชนจะเกิดความผูกพันและมีความห่วงใย
ท้องถ่ิน มีความเข้าใจท้องถ่ิน นําไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินของเยาวชน 
  (๕) เป็นพลังพัฒนาท้องถ่ิน  
  (๖) มีทัศนคติท่ีดี ต่อการเมืองการปกครองท้องถ่ิน 
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4. แนวทางการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชน 
  (1) การบริหารงานจะต้องให้ประชาชนรู้ว่า ทําอะไร ทําท่ีไหน ทําอย่างไร 
  (2) ส่งเสริมองค์กรประชาชนหรือกลุ่มประชาชน เช่น กรรมการชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน 
เป็นต้น ส่งเสริมให้มีกลุ่มท่ีหลากหลายและให้กลุ่มมีความตระหนักต่อการบริหารงานท่ีโปร่งใสปราศจาก         
การทุจริต 
  (3) เปิดประตูให้ประชาชนเข้าถึงองค์กรได้ เปิดกว้างให้ประชาชนเข้าถึงการบริหารงานได้ 
เพ่ือให้ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําทราบว่าการบริหารงานเกิดปัญหาตรงไหน จากเสียงสะท้อนของประชาชน 
  (4) มีการให้รางวัลหรือสิ่งตอบแทนแก่ประชาชน/กลุ่มประชาชน ซ่ึงการให้รางวัลหรือสิ่งตอบ
แทนเป็นท้ังเงินและไม่ใช่เงิน เช่น การสนับสนุนงบประมาณในการทําโครงการต่างๆ ของประชาชน 
 5. แนวทางการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เยาวชน 
  (1) ด้านการศึกษาในระบบ/นอกระบบ เช่น การสอดแทรกเนื้อหาการสร้างจิตสํานึกใน
ระบบการศึกษา การจัดทําเป็นหลักสูตรการศึกษา 
  (2) การสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน ท้ังนี้ ผู้บริหารท้องถ่ินต้องเป็นผู้สร้างจิตสํานึกและ
ความตระหนัก สร้างความเข้าใจแก่เยาวชนด้วยตนเอง 
  (3) การสนับสนุนกลุ่มเด็กเยาวชนให้เฝ้าระวังการทุจริต เนื่องจากการทุจริตเกิดข้ึนในทุก
ภาคทุกหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องพร้อมสนับสนุนกิจกรรมในการเฝ้าระวังการทุจริตแก่เด็กและ
เยาวชน เช่น การสร้างจิตสํานึก โดยการสอดแทรกกิจกรรมความซ่ือสัตย์สุจริตในทุกกิจกรรม สอดแทรกความ
ซ่ือสัตย์สุจริต การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตย 
 
(ท่ีมาข้อมูล : รองศาสตราจารย์ตระกูล มีชัย ,บรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต วันท่ี 27 – 29 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท 
จังหวัดปทุมธานี, ถอดเทปและเรียบเรียงโดยสุวิมล  แมลงภู่ทอง สํานักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง 
สํานักงาน ป.ป.ช.) 
 

คุณธรรมสู่การปฏิบัติ 
  การท่ีจะนํานามธรรมของคุณธรรมให้สามารถนําไปปฏิบัติได้ประกอบด้วย 7 ข้ันตอน ดังนี้ 
1. ให้ความรู้ความเข้าใจในสาระสําคัญของคุณธรรม  
  ตัวอย่างเช่น  
  “ความซ่ือสัตย์” ไม่ใช่ซ่ือสัตย์เฉพาะตอนเก็บของได้ แต่ต้องซ่ือสัตย์ต่อตนเอง ครอบครัว 
สถาบัน องค์กร สภาพแวดล้อม บ้านเมือง กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ท้ังหลายท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้ คือ ความ
ซ่ือสัตย์ 
  “ประชาธิปไตย” ต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ว่าหมายถึงอะไร กล่าวคือ การร่วมกันของคนมี 3 
รูปแบบ ได้แก่ 1. เผด็จการ คือ มีผู้ท่ีใหญ่กว่าทุกคน  
  2. ต่างคนต่างทํา 
  3. การปรึกษาหารือกัน ด้วยหลัก 3 ประการ ได้แก่ 
  1) เคารพซ่ึงกันและกัน (เคารพสิทธิ กติกา กฎหมาย หลักธรรมของศาสนา) 
  2) ร่วมกันรับผิดชอบงาน ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบในงานส่วนรวม มีการแบ่งหน้าท่ีให้     
ทุกคน และทุกคนต้องรับผิดชอบตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
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  3) ใช้กระบวนการทางปัญญาในการแก้ปัญหา เม่ือเกิดปัญหาให้ให้ใช้หลักปัญญาในการ
พิจารณา 
2. การสร้างจิตสํานึก (Awareness) 
  ต้องเข้าใจว่าสาระสําคัญของสิ่งนั้นๆ คืออะไร ให้รู้บาปบุญคุณโทษ ตระหนักถึงบาปบุญคุณ
โทษ ถ้าไม่ปฏิบัติแล้วจะเกิดอะไร อภิปรายว่ามีคุณมีโทษอย่างไร แล้วมีความคิดว่าเกิดความจําเป็นต้องกระทํา
สิ่งนั้นๆ เกิดความรู้สึกว่าต้องทําอะไรสักอย่างแล้ว นิ่งเฉยไม่ได้ 
3. แล้วจะทําอะไร 
  ทําได้โดยการสร้างค่านิยม ซ่ึงค่านิยมจะนําไปสู่การปฏิบัติได้ในท่ีสุด กล่าวคือ ค่านิยมเกิดจาก
การเห็นแบบอย่าง สามารถสร้างได้ด้วยการพาไปดูแบบอย่างท่ีดี ซ่ึงจะทําให้เกิดการอยากทําตามแบบอย่างท่ีดี
นั้นๆ 
4. สร้างความร่วมมือ 
  สร้างกิจกรรม ซ่ึงต้องมีผู้นํา นําให้คิดกําหนดกิจกรรม เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ 
5. สร้างความรับผิดชอบ 
  ผู้บังคับบัญชาต้องเข้ามาดูแล้วชื่นชมผลงานท่ีได้ทําร่วมกัน มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ ซ่ึงจะทํา
เกิดความรับผิดชอบ 
6. สร้างความผูกพัน (Commitment) 
  มีการทํากิจกรรมต่อเนื่อง ซ่ึงจะก่อให้เกิดความผูกพัน 
7. สร้างอุดุมการณ์ 
  มีการกระทํากิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติระดับสูงจาก
หน่วยงาน/องค์กร/บุคคลท่ีสําคัญต่างๆ การได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติดังกล่าวจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่าง
ยั่งยืน 
  การสร้างจิตสํานึกท่ีจะทําให้เกิดการปฏิบัติอย่างยั่งยืนได้นั้นต้องปฏิบัติให้ครบท้ัง 7 ข้ันตอน
ดังกล่าว  
 

การสร้างหลักความซ่ือสัตย์สุจริตในองค์กร 
    การพัฒนาองค์กรให้มีความซ่ือสัตย์สุจริตต้องมีผู้นํา การสร้างหลักความซ่ือสัตย์สุจริตใน
องค์กรต้องดําเนินการดังต่อไปนี้ 
  1) ต้องนําผู้นําองค์กรมาพัฒนา โดยการจัดประชุมสัมมนาสร้างจิตสํานึกในการสร้างความ
ซ่ือสัตย์ อภิปรายในการสร้างจิตสํานึก สร้างค่านิยม จนเกิดความนิยมชมชอบ อภิปรายจนเกิดความคิดเห็นว่า
จะกลับไปทําอะไรในการสร้างความซ่ือสัตย์  
  2) ผู้นํากลับไปปลุกจิตสํานึกให้เกิดความซ่ือสัตย์แก่ลูกน้อง บุคลากรในสํานัก เช่น วาง
ระเบียบการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการทํางาน การให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการคิดวางระเบียบข้อ
ปฏิบัติ แผนงาน โครงการ เพ่ือให้มีส่วนช่วยในการพัฒนาองค์กรและชุมชน เป็นต้น  
  3) เกิดความร่วมมือ ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เกิดความผูกพัน ช่วยกันเรื่อง
งบประมาณ ซ่ึงปัจจัยท่ีจะทําให้งานประสบความสําเร็จได้แก่ 
   1) Man คน 
   2) Money เงิน 
   3) Material อุปกรณ์เครื่องมือ 
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   4) Management การจัดการ 
   5) Time เวลา 
  4) ติดตามประเมินผล 
  5) ประชาสัมพันธ์โครงการ ซ่ึงเป็นหน้าท่ีท่ีสําคัญของหัวหน้า ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อ่ืนได้ทราบ
โดยท่ัวกัน 
  6) จัดส่งเสริมให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ จัดนิทรรศการต่างๆ  
 

คุณธรรมสําหรับผู้นํา 
  ผู้นําท่ีดีต้องมีคุณธรรมอย่างน้อย 2 ประการ ได้แก่ 
  1. ไตรสิกขา 
  พัฒนาชีวิตของตนเองด้วยตนเอง พัฒนาตนเองให้เป็นคนดีด้วย “ไตรสิกขา” 
  คําว่า “ไตร” หมายถึง สาม 
  คําว่า “สิกขา” หมายถึง เรียนรู้และนําไปปฏิบัติ 
  แก้ปัญหาด้วยไตรสิกขา ซ่ึงไตรสิกขาประกอบด้วย  
  1) ศีล หมายถึง การรู้ดี รู้ชั่ว (ดีควรทํา ชั่วไม่ควรทํา)  
  2) สมาธิ หมายถึง การทําใจให้บริสุทธิ์ ไม่โกรธ ไม่โลภ ไม่หลง สงบ  
   - เกิดสติ คือ รู้ตัวตลอดเวลา รู้ทันตัวเอง มีสติจะได้ไม่ทําชั่ว 
   - สัมปชัญญะ คือ รู้ตัวว่าทําอะไร แล้วรู้ว่าจะเกิดผลอะไรจากการกระทํานั้น เช่น ถ้า
เราขับรถเร็ว รู้ว่าจะเกิดอะไรข้ึนจากการขับรถเร็วนั้น 
  3) ปัญญา ขบวนการท่ีเรียกว่าปัญญา (Process of wisdom) ทางพระพุทธศาสนามี 2 วิธี 
ได้แก่ 
   (1) สมถกรรมฐาน เป็นการทําใจให้บริสุทธิ์ก่อนคิด เม่ือมีความขับข้องใจเกิดข้ึน        
ให้เริ่มต้นจากการทําใจให้บริสุทธิ์ ไม่คิดในขณะท่ีใจกําลังโกรธ ใจว้าวุ่น กล่าวคือ เม่ือมีปัญหาต้องทําใจให้สงบ
ก่อน เช่น มีปัญหาไม่ถูกกับเจ้านาย เงินไม่พอใช้ ให้ทําใจให้บริสุทธิ์ สงบ ก่อนคิดแก้ปัญหาดังกล่าว 
   (2) วิปัสสนากรรมฐาน เป็นการคิดโดยใช้อริยสัจ 4  ได้แก่  
    - ทุกข์  
    - สมุทัย คือ เหตุให้ทุกข์เกิด วเิคราะห์สาเหตุของทุกข์ 
    - นิโรธ คือ ความดับทุกข์ กําหนดทางเลือกท่ีจะแก้ปัญหา 
    - มรรค คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้แก่ 
     - ประเมินทางเลือกในการแก้ปัญหา ว่าแต่ละทางทําแล้วส่งผลดี
หรือเสียอย่างไร 
     - เม่ือประเมินทางเลือกแล้วให้เลือกทางปฏิบัติ 
  2. พรหมวิหาร 4 
  พรหมวิหาร แปลว่า ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ พรหมวิหารเป็นหลักธรรม
สําหรับทุกคน เป็นหลักธรรมประจําใจท่ีจะช่วยให้เราดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ หลักธรรมนี้ 
ได้แก่  
  เมตตา ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนได้รับสุข เม่ือเห็นปัญหาของชาวบ้านมีความสงสาร 
  กรุณา ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ ลงไปช่วยจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยชาวบ้าน 
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  มุทิตา ความยินดีเม่ือผู้อ่ืนได้ดี ชื่นชมในความดี 
   ความสุขมี 5 ข้ัน ได้แก่ 
   1. ความสุขท่ีเกิดจากการร้องรําทําเพลง เป็นความสุขข้ันต้น เรียกว่า ข้ันปราโมทย์ 
   2. ความสุขท่ีเกิดจากการทําความดี เรียกว่า ข้ันปิติ 
   3. ความสุขท่ีเกิดจากการเห็นผลของการกระทําความดี ชื่นชมจากการทําความดี 
เรียกว่า ข้ันอ่ิมเอม 
   4. ความสุขท่ีเกิดจากปราศจากทุกข์โรคภัย 
   5. ความสุขท่ีเกิดจากจิตใจสงบ 
  อุเบกขา การรู้จักวางเฉย ยึดม่ันในหลักธรรมของศาสนา เชื่อในกฎแห่งกรรมไม่เอนเอียงมี
ความม่ันคง 
 
บทบาทผู้นําคุณธรรม 
  1. ผู้นําต้องตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ตลอดเวลา เช่น ปัญหาด้านการศึกษา ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านสังคม ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น 
  2. สร้างค่านิยมวิสัยทัศน์ (วิสัยทัศน์ คือ ประสิทธิภาพของคนท่ีจะมองไปข้างหน้า มองไกล 
ใครมองได้ไกล จะเรียกได้ว่ามีวิสัยทัศน์ไกล) ผู้นําท่ีดีต้องมีวิสัยทัศน์ หม่ันศึกษาหาประสบการณ์ให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงกับสภาพแวดล้อมภายนอก พัฒนาแผนงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ  
  3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดนวัตกรรม รูปแบบใหม่ๆ การคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับคนอ่ืนๆ การศึกษาดูตัวอย่างอ่ืนๆ จะทําให้ได้ความคิดใหม่นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือจะมาพัฒนาองค์กร คน 
ชุมชน ของตนเองให้เกิดความเจริญก้าวหน้า 
  4. เสนอความคิดแผนงาน หาผู้ร่วมมือสนับสนุน ผู้นําต้องขายความคิด นําเสนอความคิด 
รวบรวมความคิดท่ีได้คุยแลกเปลี่ยนกัน เพ่ือท่ีจะหาแนวทางการพัฒนาแผนงาน ห้ามผู้นําทํางานคนเดียว ผู้นํา
ท่ีดีต้องนําผู้อ่ืนมาช่วย ผู้นําต้องสร้างคน สร้างเครื่องมือ ในการเริ่มต้นสร้างความซ่ือสัตย์ไม่ต้องเริ่มต้นจาก
ตัวเองก่อนก็ได้ อาจเริ่มต้นจากการรักแม่น้ําลําคลอง รักชาติ ได้แก่ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ท้องถ่ิน เป็นต้น 
โดยการสอนให้คนรักสิ่งเหล่านี้ จัดกิจกรรมท่ีจะนําไปสู่ความซ่ือสัตย์สุจริต  
   กระบวนการเกิดความรัก  
   สามารถสอนให้รักได้ด้วยกระบวนการ ดังนี้ 
   1) รู้จัก ทําให้รู้จักความสําคัญของสิ่งนั้นๆ โดยการสัมผัส เข้าไปรู้จัก 
   2) เห็นความสําคัญ เม่ือรู้จักแล้วจะเห็นความสําคัญของสิ่งนั้นๆ   
   3) เกิดความหวงแหน 
   4) เกิดความรัก  
   เม่ือเกิดความรักแล้วจะทําให้เกิดความซ่ือสัตย์สุจริต 
  5. จัดกิจกรรมตามแผนงานท่ีจะนําไปสู่ความซ่ือสัตย์สุจริต อาจเริ่มจากจัดกิจกรรมท่ีวัด มี
การอบรมพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง อบรมลูกน้องตลอดเวลา ผู้นําจะเก่งคนเดียวไม่ได้ ต้องพัฒนาให้คนมี
ความสามารถ พัฒนาประชาชนให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถความเข้าใจว่าความซ่ือสัตย์คืออะไร ถ้าทุจริต
แล้วจะเกิดความเสียหายอย่างไร ในทางตรงกันข้ามถ้าลูกน้อง ประชาชน ไม่เข้าใจ ผู้นําจะเหนื่อยเปล่า เม่ือ     
ทุกคนเข้าใจในความหมายเดียวกัน เป้าหมายเดียวกัน จะทําให้สามารถดําเนินงานได้สําเร็จโดยง่าย 
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  6. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานให้ประชาชน หน่วยงานต่างๆ มาชื่นชมผลงาน ซ่ึงทําเกิด
ให้ขวัญกําลังใจ บุคลากรในหน่วยงานต่ืนตัว  
 
(ท่ีมาข้อมูล : นายพะนอม  แก้วกําเนิด,บรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต วันท่ี 12 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมทาวน์  อิน ทาวน์ 
กรุงเทพมหานคร,ถอดเทปและเรียบเรียงโดยสุวิมล  แมลงภู่ทอง สํานักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง 
สํานักงาน ป.ป.ช.) 
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 
 

1. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  1.๑ การบริหารงานบุคคล เป็นปัญหาใหญ่ของการทุจริต ต้ังแต่กระบวนการสรรหา การ
โยกย้าย การเลื่อนข้ันเงินเดือน ซ่ึงควรมีมาตรการท่ีก่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลในด้านต่างๆ 
เช่น   - การจ่ายโบนัสแก่พนักงาน 
   - การเลื่อนข้ันเงินเดือน ต้องมีการประเมินท่ีชัดเจน 
   - การลงโทษ การให้ความดีความชอบ 
  1.๒ การบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง และทรัพย์สิน 
  1.๓ การจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชน 
 

2. มาตรการการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
  ปัญหาการทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับการใช้อํานาจของฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าท่ีจะมีมากข้ึนตาม
ทิศทางและแนวโน้มการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีอํานาจเรื่องอนุมัติ อนุญาต ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ได้แก่ การใช้อํานาจนอกอํานาจท่ีมีอยู่ และการใช้อํานาจ
ในทางมิชอบ ปัญหาดังกล่าวนําไปสู่ปัญหาการทุจริต 
   ดังนั้น มาตรการการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี ได้แก่ 
   1) มาตรการการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใกล้เคียงจัด
หลักสูตรอบรมกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ซ่ึงเม่ือเจ้าหน้าท่ีมีความรู้แล้วจะนําไปสู่การใช้อํานาจ
อย่างถูกต้อง 
   (๒) การกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติราชการทางปกครอง (อนุมัติ อนุญาต) และ 
ประกาศให้ประชาชนทราบ ซ่ึงต้องประกาศให้ชัดเจนในทุกข้ันตอน 
 

3. การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/หรือบุคคล   
  โดยเริ่มพิจารณาให้รางวัลแก่บุคลากรขององค์กรตนเองท่ีปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ          
ท่ีปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และขยายไปสู่กลุ่มองค์กร กลุ่มประชาชน ท่ีมีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส  
 

4. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ รับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  ควรมีมาตรการการจัดการภายในก่อน เช่น เม่ือได้รับแจ้งว่าพบการทุจริตจากประชาชนแล้วมี
มาตรการดําเนินงานอย่างไร   
 
(ท่ีมาข้อมูล : รองศาสตราจารย์ตระกูล มีชัย ,บรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต วันท่ี 27 – 29 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท 
จังหวัดปทุมธานี,ถอดเทปและเรียบเรียงโดยสุวิมล  แมลงภู่ทอง สํานักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง 
สํานักงาน ป.ป.ช.) 
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การสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการท้องถิ่น 
  “การจะเป็นท้องถ่ินท่ีดีได้ต้องเกิดจากแรงจูงใจท่ีดีเป็นจุดเริ่มต้นท่ีสําคัญ อยู่ท่ีตัวท่านเองว่า
จะเลือกเดินไปอีกข้ันหนึ่งไหม....” 
 
ท่ีมาท่ีไป.....ทําไมต้องบริหารราชการอย่างโปร่งใส? 
   1. รัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อปฏิบัติ หนังสือสั่งการ ฯลฯ กําหนด
เง่ือนไขต่างๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปฏิบัติตาม 
  2. ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกําลังปฏิบัติงานในบริบทท่ีไม่เอ้ือต่อการบริหารงานท่ี
โปร่งใสมากนัก ได้แก่ 
    - โครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินการแทรงแซง/การสั่งการจาก
การเมืองระดับชาติ – ส่วนราชการ กฎหมาย/ระเบียบต่างๆ กดดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องหา
ทางออกในทางท่ีไม่พึงประสงค์ 
    - ความคาดหวัง - แรงกดดันจากภาคประชาชน  

   - ข้อจํากัดด้านการคลังและรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
   - ความยุ่งยาก - ซับซ้อนในการบริหารงานบุคคลท้องถ่ิน 
   - แรงจูงใจในทางลบของผู้บริหาร/พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

    - หน่วยตรวจสอบ – กํากับดูแลมิได้ช่วยสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแต่
คอยจ้องเล่นงาน – จับผิด 
    - องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักเป็นฝ่ายถูกกระทําจากรัฐ นโยบายต่างๆ รัฐกําหนด   
ให้หมด  
    - องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถูกโดดเด่ียวจากรัฐ-ส่วนราชการ และมักถูกสูบเลือด
จากรัฐ - เอกชน  
   - ท้องถ่ินกําลังตกเป็นจําเลยของสังคม พิจารณาได้จากพาดหัวข่าว ดังนี้ 
 
ประเด็นข่าวเก่ียวกับท้องถ่ินตามหน้าหนังสือพิมพ์ (ระหว่างมกราคม 2540 – กรกฎาคม 2556) 

   ตัวอย่างจากพาดหัวข่าวจํานวนกว่าร้อยเรื่อง (หัวข่าวหลัก - รอง) 
  - กํานันผู้ใหญ่บ้านประกาศสู้ตาย ขอคงตําแหน่งประธาน อบต. 
  - รอยด่าง อบต.  
  - องค์การบริหารส่วนตําบล พยัคฆ์ติดปีกหรือผู้รับใช้นายทุน? 
  - การบริการประชาชนของภาครัฐในระดับท้องถ่ิน 
  - ชําแหละกระจายอํานาจชี้นโยบาย "โอ๋ท้องถ่ิน" เตือนอย่าแค่หว่านเงิน 
  - วิพากษ์ : กลาโหมวิตกแบ่งแยกดินแดน ภายใต้การเลือกต้ังผู้นําท้องถ่ินโดยตรง 
  - องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไทยท่ีประชาชนมีส่วนร่วม มีจริงหรือ?  
  - มท.จับตาองค์กรท้องถ่ินทุจริตอ้ือ 
  - สั่ง อปท.เลิกใช้งบรัฐบาลจัดงานวันวาเลนไทน์ ชี้ใช้งบผิดระเบียบ  
  - ล้อมคอก อปท.สํารวจขยะหวั่นวิกฤติท่ัว ปท.  

- ฯลฯ 
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  จากประเด็นข่าวต่างๆ ข้างต้น จะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นข่าวด้านลบขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นกระแสท่ีสังคมมององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในแง่ลบ 
 
การวิเคราะห์มุมมองของสังคม/ส่ือมวลชนท่ีมีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจากเนื้อหาการนําเสนอข่าว 
หนังสือพิมพ์  
ท่ี ประเภท ทิศทาง (+) ทิศทาง (-) รวม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

เหตุผลและความจําเป็นของการกระจายอํานาจ  
นโยบายรัฐบาลท่ีมีต่อการกระจายอํานาจ  
ระบบโครงสร้างท้องถ่ิน  
การเมืองท้องถ่ิน  
การเมืองภาคประชาชน/การมีส่วนร่วม  
การทําภารกิจหน้าท่ีของท้องถ่ินในการจัดบริการสาธารณะ  
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ท้องถ่ิน  
การคลังและงบประมาณท้องถ่ิน  
ความโปร่งใส/ทุจริตของท้องถ่ิน  
รวม  

5 
3 
6 
2 

10 
13 
3 
4 
3 

49 
(36%) 

12 
5 
7 

14 
6 
2 
7 

19 
15 
87 

(64%) 

17 
8 

13 
16 
16 
15 
10 
23 
18 

136 
(100%) 

สํารวจโดย: วีระศักด์ิ เครือเทพ และคณะ (โครงการวิจัยประเมินผลการกระจายอํานาจของไทย, 2557)  
 
ถามว่า....องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ต้องทํางานโปร่งใสได้หรือไม่?  
   - ได้.....หากชุมชน ประชาชน สังคมโดยรวม ไม่ได้คาดหวังอะไรนักจากองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถ่ิน 
   - ได้.....หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ได้ต้องการทําอะไรกลับคืนเพ่ือประชาชนหรือ
สังคมโดยรวมอย่างเต็มท่ีสุดความสามารถ 

   - ได้......ก็แล้วแต่ดวง?   
   - หากดวงไม่ดี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถูกตรวจพบว่าปฏิบัติงานบกพร่อง -

ผิดพลาดต้องมีผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย 
   - หน่วยกํากับดูแล-ส่วนราชการ พร้อมจะเล่นงาน/ลงโทษองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน(หาแพะ?) ซ่ึงไม่มีใครช่วยเหลือได้ และจะไม่มีใครอยากช่วย  
 
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรบริหารราชการเช่นใด เพ่ือสร้างความโปร่งใส? 
  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและผู้บริหาร/บุคลากรจะต้องมีแรงจูงใจท่ีดีท่ีเกิดจากภายใน 
(internal motive/drive) ในการส่งเสริมการทํางานท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้ 
   2 .  ส ร้ า ง ร ะบบปฏิ บั ติ ก า ร แล ะส ภ าพแว ดล้ อม ท่ี เ อ้ื อ ต่ อก า ร ทํ า ง าน ท่ี โ ป ร่ ง ใ ส 
(สร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กรในด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้) 
   3. สร้างภาคีเครือข่าย – แรงกระตุ้นจากภายนอกท่ีจะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใส ได้แก่ 



  
         คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ๒๐ 

    - ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ 
    - องค์กรประชาสังคม สื่อมวลชนในพ้ืนท่ี ภาควิชาการ 
    - ฯลฯ  

  4. แก้ไขปัญหาหลัก/ปัญหาเร่งด่วนของภาคประชาชน บริหารการคลังในเชิงบวก/เชิงรุก      
มีวิธีการส่งเสริมความโปร่งใส สร้าง Accountability ส่งเสริมการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง และป้องกัน
ปัจจัยเสี่ยงทางการคลัง โดยใช้เครื่องมือ - People’s Budget  NOT Local Government Budget 
     - Preventive Financial Analysis 
 
กรอบคิดในการบริหารราชการท้องถ่ินอย่างโปร่งใส 
 

 
 
กรณีศึกษาท่ี 1  
ChattanoogaCITIZEN   
เมืองแชททานูกา มลรัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา  

    



  
         คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ๒๑ 

ข้อมูลพ้ืนฐานของเมืองและท่ีมาของแนวคิดการพัฒนา 
ระบบติดตามการทํางานของเมือง Chattanooga, TN 
   - เมือง Chattanooga มีขนาดประชากรราว 1.5 แสนคน มี 0.65 แสนครัวเรือน และมี
ประชากรวัยแรงงานร้อยละ 55.1  
   - จํานวนบุคลากรเต็มเวลา (FTE) ราว 2,360 คน มีงบประมาณราว 150 ล้านเหรียญสหรัฐ
ต่อปี (ราว 4,500 ล้านบาท) 
   - แนวคิดการพัฒนาระบบฯ เกิดข้ึนในช่วงปี ค.ศ.2001 (พ.ศ.2544)  นายกเทศมนตรี Bob 
Corker ท่ีมีพ้ืนฐานจากการทําธุรกิจได้รับการเลือกต้ัง มีความต้องการติดตามผลการทํางานและการให้บริการ
ของเทศบาล เพราะเห็นว่า  
  “...ในช่วงท่ีผ่านมา การเข้าถึงเทศบาลของประชาชนมีขีดจํากัด ประชาชนไม่รู้ว่างานใดหรือ
ปัญหาใดจะต้องติดต่อกับหน่วยงานไหนของเทศบาล เกิดความรู้สึกสับสน และในทางกลับกัน เทศบาลเองก็ไม่
สามารถรายงานให้ประชาชนทราบได้ว่าการทํางานเป็นอย่างไร ปัญหาการร้องเรียนต่างๆ ได้รับการแก้ไข
หรือไม่....” 
 
การดําเนินการและพัฒนาการของระบบ ChattanoogaCITIZEN 
   - ค.ศ. 2001 - พัฒนาระบบสายด่วน 3-1-1 และระบบรายงานข้อมูล 
   - ค.ศ. 2002  - จัดต้ังหน่วยงานประเมินผลภายในเทศบาล บริหารงานเป็นอิสระรายงาน 
    ตรงต่อผู้บริหาร 
    - กําหนดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนงานทุกสัปดาห์ (รายหน่วยงาน)  
    เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาร้องเรียน และวิเคราะห์ 
    สาเหตุ/คุณลักษณะของปัญหาท่ีเกิดข้ึนร่วมกัน 
   - ค.ศ. 2005 - จัดระบบการประชุมประชาคม (civic forum) โดยนําผลติดตามการ 
    ทํางานของ 3-1-1 มาเป็นประเด็นหลักในการสอบถามความพึงพอใจ  
    และประเมินประสิทธิผลของเทศบาลในการให้บริการ 
    - จัดประชุมสภาเมือง/สภาประชาชน เพ่ือให้ภาคประชาชนกําหนดตัวชี้วัด 
    ในงานบริการหลัก 5 ด้าน ได้แก่  
     (1) การเคหะสําหรับผู้ด้อยโอกาส 
     (2) การจ้างงานและอาชีพ 
     (3) ปัญหาอาญากรรมและความไร้ระเบียบ 
     (4) สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง และ  
     (5) การจราจรคมนาคม 
    - เริ่มระบบการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผ่านการสุ่มสัมภาษณ์ 
    ทางโทรศัพท์ (telephone interview)  จัดทีมวิจัยจากภายนอกในการสุ่ม
    ตรวจผลสําเร็จการดําเนินงานเป็นประจํา (re-check)  อาทิ ทีมพบว่ากรณีท่ี
    รายงานว่าแก้ไขปัญหาแล้วราวร้อยละ 25.6 ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาจริง 
    เป็นต้น  
 
 



  
         คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ๒๒ 

ระบบงานสายด่วน 3-1-1 
 

 
 
 
ตัวอย่างการรายงานผลการร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
 

 
 
 



  
         คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ๒๓ 

ตัวอย่างการรับเรื่องร้องเรียนทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ (www.chattanooga.gov) 
 

 
 

 
 
ตัวอย่างตัวช้ีวัดบริการสาธารณะท่ีภาคประชาชนกําหนดข้ึน 

 

     
 

        
 
 



  
         คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ๒๔ 

กรณีศึกษาท่ี 2 
Straphangers Campaign 
มหานครนิวยอร์ค มลรัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา  

 

 
 
 
ท่ีมาและแนวคิดในการประเมินการให้บริการสาธารณะ :  
กรณีการประเมินบริการของรถไฟใต้ดิน New York City 
 

      
 
    - ปี ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) เกิดการรวมกลุ่มของภาคประชาสังคม (NY Public Interest 
Research Group: NYPIRG) ท่ีทนไม่ไหวกับคุณภาพของบริการรถไฟใต้ดินในมหานครนิวยอร์ค ซ่ึงเต็มไปด้วย
ปัญหาความสกปรกของสถานี ความสกปรกและกลิ่นเหม็นของรถไฟ ความไม่ตรงต่อเวลา ฯลฯ   
  - เกิดการประท้วงท่ัวไปของผู้ใช้บริการ 
 
การดําเนินการและพัฒนาการของ Straphangers Campaign, NYPIRG 
ค.ศ. 1981  - มีการรวมกลุ่มของผู้คนท่ีไม่พอใจในการบริการของ รถไฟใต้ดิน/รถเมล์ของมหานครนิวยอร์ค  
  - ดําเนินการสร้างตัวชี้วัดการให้บริการของรถไฟใต้ดิน/รถเมล์ในด้านต่างๆ และนําเสนอให้
ประชาชนท่ัวไปเข้าใจได้ง่าย นําเสนอผ่านสื่อ และรายงานผลให้องค์การรถไฟ MTA รับทราบและนําไปรับปรุง
การให้บริการ 
  - ดําเนินการระดมทุนในการดําเนินกิจกรรมของกลุ่มประชาสังคม NYPIRG 
  - การดําเนินการของกลุ่ม NYPIRG ยังคงต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน  
 
ประเด็นในการประเมินคุณภาพบริการ 

   - ความชัดเจนในการประกาศเสียงตามสายในรถไฟ 
   - การประเมินความสะอาดของสถานีรถไฟ 



  
         คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ๒๕ 

   - การประเมินความสะอาดของขบวนรถไฟ (ภายนอก+ภายใน) 
   - การประเมินสภาพความสมบูรณ์ของขบวนรถไฟ 
   - การประเมินความแน่นของผู้โดยสารในขบวนรถ 
   - การประเมินความตรงต่อเวลาของการเดินรถไฟ -การหยุดขบวนเดินรถ 
   - จัดลําดับคุณภาพการให้บริการรถไฟ/รถเมล์ 
   - การประเมินความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับค่าบริการ 
   - ฯลฯ 

 
วิธีการเก็บข้อมูลและการรายงานผล 

   - วิธีการเก็บข้อมูล ได้แก่ 
   - สํารวจทางโทรศัพท์ 
   - การประเมินออนไลน์ (http://www.straphangers.org/) 
   - การสุ่มสํารวจจากผู้ใช้บริการในช่วงเวลาต่างๆ  

   - รายงานผลในลักษณะต่างๆ โดยมีกําหนดเวลาเป็นประจํา 
   - รายงานผลของการให้บริการท้ังระบบ 
   - รายงานผลจําแนกตามสายของรถไฟ/รถเมล์ 
   - จัดลําดับเปรียบเทียบคุณภาพบริการ 
   - ฯลฯ  

 
การดําเนินการอ่ืนๆ ของ NYP 
 

                                                                        
 
 

- ให้ความรู้แก่ประชาชน/ตัวอย่างจดหมาย
ในการเ ขียนเรื่ องร้อง เรียนบริการ ถึง
ผู้บริหารของมหานคร  
- ให้ข้อมูลเก่ียวกับท่ีอยู่/รายละเอียดการ
ติดต่อของสมาชิกสภาเมืองเพ่ือการเขียน
คําร้อง 
- ติดตามผลการปรับปรุงคุณภาพบริการ 
 



  
         คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ๒๖ 

ตัวอย่างการรายงานผลในภาพรวม 
 

 

 
 
 
ตัวอย่างการรายงานผลรถไฟสาย 6 และสาย C 
 

 
 

 



  
         คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ๒๗ 

กรณีศึกษาท่ี 3 
กรณีการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ํากํ่า จังหวัดนครพนม  
 
 

 
    
   องค์การบริหารส่วนตําบลน้ํากํ่า อําเภอธาตุพนม จังหวัดสกลนคร 

• พ้ืนท่ีราว 54 ตร.กม. 
• ประชากรราว 11,000 คน (ปี 2548)  
• ประกอบไปด้วย 20 หมู่บ้าน 
• ระยะทางจากตัวอําเภอราว 10 กิโลเมตร 
• ระยะทางจาก กทม. ราว  790 กิโลเมตร 
• รายรับจริงปี 2547 ราว 11.2 ล้านบาท (ไม่รวมเงินอุดหนุน) 
• งบประมาณปี 2548 ราว 13.9 ล้านบาท (ไม่รวมเงินอุดหนุน) 

 



  
         คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ๒๘ 

ท่ีมาท่ีไปเก่ียวกับการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ํากํ่า 
  - ข่าวเช้าหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ วันท่ี 11 มกราคม 2555 ลงข่าวปีใหม่ต้อนรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินว่า 
  “วุ่นแล้ว ! อบต.กู้เงินแบงก์ ซ้ีซ้ัว ไม่มีระเบียบ มท.รองรับ ไร้วินัยหนี้ท่วม หวั่นล้มละลาย” 
 (http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1326275931&grpid=0
0&catid=01) 
 - อีก 6 วันต่อมา (วันท่ี 17 มกราคม 2555) หนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกันจั่วหัวข่าวว่า
 “แบงก์ออกกฎเหล็ก ห้าม อบต. กู้เงิน หลังกฤษฎีกาฟันธงไม่ชอบ ท้องถ่ินป่ันป่วนหนัก” 
 (http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1326783021) 
  - ข้อเท็จจริง คือ องค์การบริหารส่วนตําบลน้ํากํ่า อําเภอธาตุพนม จังหวัดสกลนคร ทําสัญญา
กู้เงินจํานวน 14.0 ล้านบาทกับธนาคารกรุงไทย (สํานักงานธุรกิจสกลนคร) ในเดือนมีนาคม 2548 

 
หลายประเด็นคําถามเกิดข้ึนทันที..... 

- องค์การบริหารส่วนตําบลน้ํากํ่า กู้เงินไปทําอะไร ?  
- เอาไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายหรือไม่ ? 
- ทําไมจึงกู้เงินได้ ท้ังๆ ท่ีไม่มีอํานาจในการก่อหนี้ ?  
- ทําไมจึงกู้ได้เป็นจํานวนเงินสูงถึง 14 ล้านบาท ?  
- ผู้กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทําอะไร? 
 

สืบเสาะเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนตามลําดับเหตุการณ์จากปลายปี พ.ศ. 2547 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ....  
เรื่องราวขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ํากํ่า ตามลําดับเหตุการณ์ 
  - ราวปลายปี พ.ศ.2547 มีการพูดคุย-ปรึกษากันในคณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลน้ํากํ่าเก่ียวกับการกู้เงินเพ่ือนํามาจัดทําโครงการพัฒนาตําบล 
  - วันท่ี 17 มกราคม 2548 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลนําเรื่องการกู้เงินจํานวน 
13.48 ล้านบาทเข้าสภาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ํากํ่าเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  โครงการท่ีขอกู้มี 21 โครงการ     
มีการกระจายโครงการท่ัวท้ัง 20 หมู่บ้าน อันประกอบไปด้วย 
   1) ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 13 โครงการ รวมพ้ืนผิว 24,000 ตร.ม. 
มูลค่า 8.64 ล้านบาท 
   2) สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 โครงการ รวมพ้ืนผิว 6,135 ตร.ม. มูลค่า 
2.696 ล้านบาท 
   3) ระบบระบายน้ํา 1 โครงการ ความยาว 100 เมตร กว้าง .50 เมตร มูลค่า 
0.20 ล้านบาท 
   4) ร้านค้าชุมชน มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. มูลค่า 1.944 ล้านบาท 
  - นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เหตุผลประกอบการก่อหนี้ว่ามีความจําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเร่งด่วน และองค์การบริหารส่วนตําบล สามารถทําการ
ก่อหนี้ได้ตามมาตรา 83 ของ พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  
  - ในท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีการอภิปรายจากสมาชิกจํานวน 2 ท่านในเรื่อง 

  1) ผลผูกพันทางการเงินแก่องค์การบริหารส่วนตําบลในระยะยาวจากการก่อหนี้  



  
         คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ๒๙ 

  2) ผลต่อการเพ่ิมระดับหนี้สินให้องค์การบริหารส่วนตําบล  
  3) รายละเอียดการกู้ยืมและวิธีการใช้คืน  

  แต่ไม่มีประเด็นข้อสงสัยหรือข้อติดใจในเรื่องอํานาจการก่อหนี้ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  - จากนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ชี้แจงถึงความจําเป็นเพ่ิมเติมในการก่อหนี้ว่า 
   1) ต้องการจัดทําโครงการพัฒนาให้แล้วเสร็จ ต้องการเห็นผลงานเป็นรูปธรรมโดย 
องค์การบริหารส่วนตําบลน้ํากํ่า  ไม่สามารถรองบประมาณประจําปีได้  
   2) การก่อหนี้จะไม่เพ่ิมภาระให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลในอนาคต เพราะจะชําระ
หนี้คืนพร้อมดอกเบ้ียภายในระยะเวลา 4 ปี โดยใช้เงินรายได้ประจําปีขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ํากํ่า 
  - ในท่ีสุด ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ํากํ่า มีมติเห็นด้วย 30 เสียงกับญัตติการ
ขอกู้เงินจํานวน 13.48  ล้านบาท ไม่เห็นด้วย 3 เสียง และงดออกเสียง 3 เสียง  
  - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลน้ํากํ่า ทําหนังสือขอความเห็นชอบจากอําเภอธาตุพนม วันท่ี 
11 กุมภาพันธ์ 48 
  - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลน้ํากํ่า ทําหนังสือขอกู้เงินกับสํานักงานธุรกิจสกลนคร 
ธนาคารกรุงไทย วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2548 ในวงเงิน 14.0 ล้านบาท 
  - นายอําเภอธาตุพนมให้ความเห็นชอบการดําเนินโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตําบลน้ํากํ่า วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2548 โดยให้องค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับ
ของทางราชการ 
  ท้ังนี้ นายอําเภอรับทราบว่าองค์การบริหารส่วนตําบลน้ํากํ่าจะดําเนินการโดยการขอกู้เงินจาก
ธนาคารกรุงไทย และทราบว่าเรื่องดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ํากํ่าแล้ว 

  - ธนาคารกรุงไทยอนุมัติเงินกู้จํานวน 14.0 ล้านบาท ในวันท่ี 9 มีนาคม 2548  
   - เงินต้นแบ่งชําระ 12 งวด ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เริ่มชําระเดือนธันวาคม 
2548 
   - อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 14.5 แบ่งชําระทุกเดือน เริ่มชําระเดือนมีนาคม 2548  
   - การผ่อนชําระเงินต้นและดอกเบ้ียจะสิ้นสุดลงในเดือนธันวาคม 2559 
   - มีการกําหนดตัวบุคคลคํ้าประกัน 3 รายได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าส่วนการคลัง 
   - กําหนดเง่ือนไขการรับเงินกู้เป็นงวดๆ ตามเง่ือนไขการเบิกถอนเงินกู้ (ตามงวด      
การจัดซ้ือจัดจ้าง) 
  - ธนาคารกรุงไทยโอนเงินเข้าบัญชีเงินกู้ของ องค์การบริหารส่วนตําบลน้ํากํ่าเต็มวงเงิน 14.0 
ล้านบาท ในวันท่ี 15 มีนาคม 2548 และองค์การบริหารส่วนตําบลน้ํากํ่าเบิกเงินเข้าบัญชีองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ในวันเดียวกัน 
  - ต้ังแต่เดือนมีนาคม 2548 องค์การบริหารส่วนตําบลน้ํากํ่านําส่งดอกเบ้ียทุกเดือน และใน
เ ดือนธันวาคม 2548ได้นํ าส่ ง เ งิน ต้นเ งิน กู้งวด ท่ี  1  จํ านวน 1 ,250,789.84 บาท คงเหลือ 
12,749,210.16 บาท 
  - ในปีงบประมาณ 2549 องค์การบริหารส่วนตําบลน้ํากํ่าต้ังรายการชําระหนี้เงินต้นเงินกู้
จํานวน 4.0 ล้านบาทและดอกเบ้ียเงินกู้จํานวน 1.02 ล้านบาทในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
(รายจ่ายงบกลาง) 



  
         คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ๓๐ 

  - มีการเบิกจ่ายเงินเพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาต้ังแต่วันท่ี 8 เมษายน ถึง 26 สิงหาคม 
2548 รวมท้ังสิ้น 37 โครงการ รวมเงิน 13,875,534 บาท โดยจําแนกออกเป็น 
   1) จัดซ้ือรถบรรทุกน้ํา 2.85 ล้านบาท ถังน้ําฝน 0.408 ล้านบาท 
   2) ทําถนนลาดยาง 6,897,659 บาท ถนน คลส. 978,300 บาท  และถนนลูกรัง 
198,000 บาท 
   3) จัดต้ังป๊ัมน้ํามันชุมชน (ซ้ือถัง-หัวจ่าย-น้ํามัน-ปรับปรุงสถานท่ี) 588,478 บาท 
   4) อุดหนุนกลุ่มเลี้ยงโค 520,000 บาท อปพร. 565,200 บาท และซ้ือ
เฟอร์นิเจอร์ 193,400 บาท  
   5) สร้างคลองส่งน้ํา 109,097 บาท รางระบายน้ํา  197,900 บาท ศาลา
เอนกประสงค์ 220,500 บาท เตาเผาศพ 50,000 บาท และเตาเผาขยะ 99,000 บาท  
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     - ในช่วงปลายปี พ.ศ.2548 (ต้นปีงบประมาณ 2549) มีการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้บริหาร 
องค์การบริหารส่วนตําบลครั้งท่ี 1 (นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคนเดิมถูกใบแดง) ภรรยานายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลคนเดิมจึงลงสมัครรับเลือกต้ังและได้รับช่วงภาระหนี้ต่อ ในช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงในตัวปลัด 
องค์การบริหารส่วนตําบลจึงได้เปลี่ยนแปลงตัวบุคคลผู้คํ้าประกันใหม่กับธนาคารกรุงไทย  
  - ในช่วงปี พ.ศ.2549 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ภาค 5) ตรวจพบรายการก่อหนี้ของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลและแจ้งว่าองค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถต้ังงบประมาณผูกพันเพ่ือการชําระหนี้
ได้ นายอําเภอธาตุพนม (คนใหม่) จึงแจ้งด้วยวาจาให้องค์การบริหารส่วนตําบลนํารายการผูกพันดังกล่าวออก
จากข้อบัญญัติงบประมาณ 
  - หลังจากนั้นองค์การบริหารส่วนตําบลน้ํากํ่าหยุดนําส่งดอกเบ้ียเงินกู้และหยุดนําส่งต้นเงินกู้
ต้ังแต่งวดท่ี 2 ซ่ึงระหว่างปี 2549–2551 ธนาคารกรุงไทยได้ติดตามทวงถามการชําระหนี้มาโดยตลอด 
  - ช่วงต้นปี พ.ศ.2552 ธนาคารกรุงไทยปรึกษากับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
น้ํากํ่าว่าจะใช้กระบวนการทางศาลในการบังคับให้องค์การบริหารส่วนตําบลน้ํากํ่าชําระหนี้แก่ธนาคาร 
  - วันท่ี 30 เมษายน 2552  มีการฟ้องต่อศาลจังหวัดนครพนม จนวันท่ี 2 กรกฎาคม 
2552 ศาลสั่งให้มีการทําสัญญาประนีประนอมและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ขององค์การบริหารส่วนตําบล   
น้ํากํ่า  
  - วันท่ี 29 กรกฎาคม 2552 มีการทําสัญญาประนีประนอมและปรับโครงสร้างหนี้ โดยมี 
ยอดเงินกู้พร้อมดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมเป็นจํานวนรวม 18,437,813.73 บาท  และองค์การบริหารส่วน
ตําบลตกลงว่าจะชําระหนี้คงค้างพร้อมดอกเบ้ียเป็นจํานวน 8 งวด ซ่ึงจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2556 
(ภายหลังได้ปรับเปลี่ยนเป็นภายในเดือนพฤศจิกายน 2556 แทน) 
  - คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ชุดท่ี 2 หมดวาระลงในวันท่ี 31 กรกฎาคม 
2552  ในระหว่างนี้ยังไม่มีการเลือกต้ัง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลผนวกกับมีการยกฐานะองค์การบริหาร
ส่วนตําบลน้ํากํ่าข้ึนเป็นเทศบาลตําบลน้ํากํ่าเม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2552  
  - มีการเปลี่ยนแปลงในคณะผู้บริหารครั้งท่ี 2 นายกเทศมนตรีคนใหม่ได้รับการรับรองจาก 
กกต. ให้ดํารงตําแหน่งในวันท่ี 20 เมษายน 2553 
  - ราวเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2553 ธนาคารกรุงไทยได้เจรจาให้นายกเทศมนตรีตําบล   
น้ํากํ่าและคณะผู้บริหารยอมรับสภาพหนี้ขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ํากํ่า แต่คณะผู้บริหารไม่ยินยอมลงนาม
ในสัญญา 
  - วันท่ี 21 กรกฎาคม 2553 เทศบาลตําบลน้ํากํ่ามีหนังสือหารือแนวทางปฏิบัติในการชําระ
หนี้ไปยังอําเภอธาตุพนม ส่งไปยังจังหวัดนครพนมและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และได้รับคําตอบใน
วันท่ี 14 ตุลาคม 2553 ว่า เทศบาลตําบลน้ํากํ่าสามารถต้ังเทศบัญญัติเพ่ือชําระหนี้ดังกล่าวได้ (ตามกฎหมาย
จัดต้ังฯ เม่ือมีการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตําบลให้บรรดาหนี้สิน ทรัพย์สิน ฯลฯ โอนไปเป็นของเทศบาล) 
  - อย่างไรก็ดี คณะผู้บริหารเทศบาลก็ยังไม่แน่ใจว่าจะดําเนินการได้หรือไม่ จึงยังไม่ชําระหนี้แก่
ธนาคารกรุงไทย จึงได้นําเรื่องหารือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ผ่านอําเภอธาตุพนมและจังหวัด
นครพนมอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม 2554กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจึงได้นําเรื่องหารือกับ
คณะกรรมการกฤษฎีกาในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2554 
  - ในระหว่างนี้ (วันท่ี 20 เมษายน 2554) ธนาคารกรุงไทยมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
นครพนมขอให้ เทศบาลตําบลน้ํากํ่าชําระหนี้พร้อมดอกเบ้ีย โดยมียอดหนี้ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2554 เท่ากับ 
21,604,088.00 บาท และเร่งรัดให้คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลน้ํากํ่าลงนามในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
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  - วันท่ี 4 มกราคม 2555 คณะกรรมการกฤษฎีกามีข้อสรุปว่าองค์การบริหารส่วนตําบล    
น้ํากํ่าในขณะนั้นไม่ได้ดําเนินการตามเง่ือนไขในการก่อหนี้ ซ่ึงก็คือยังไม่มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด
เรื่องการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตําบล ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลน้ํากํ่าจึงยังไม่มีอํานาจกู้เงิน 
  - การก่อหนี้ในอดีตจึงเป็นการกระทําเกินอํานาจหน้าท่ีของนิติบุคคล และไม่ผูกพันนิติบุคคล 
(องค์การบริหารส่วนตําบลน้ํากํ่า) แต่มีผลผูกพันเฉพาะตัวบุคคลซ่ึงทําการแทนเป็นการส่วนตัว และเม่ือไม่เป็น
หนี้ขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ํากํ่า เม่ือมีการยกฐานะข้ึนเป็นเทศบาลตําบลแล้ว ภาระหนี้จึงมิได้ถูกโอนไป
เป็นของเทศบาลตําบลน้ํากํ่า และไม่สามารถต้ังงบประมาณชําระหนี้ได้ 
  - แต่ในระหว่างท่ีรอคําวินิจฉัยจากกฤษฎีกา สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภาค 5            
มีความเห็นในวันท่ี 10 มกราคม 2555 โดยอิงกับความเห็นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ลงวันท่ี 14 
ตุลาคม 2553 ว่าเทศบาลสามารถต้ังเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชําระหนี้เงินกู้ได้ 
  - จนถึงวันนี้ (มีนาคม 2556) เรื่องดังกล่าวยังไม่คลี่คลายลง และธนาคารกรุงไทยกําลัง
ดําเนินการฟ้องร้องคดีต่อศาลล้มละลายกลางกับบุคคลท่ีคํ้าประกันการกู้เงินท้ัง 3 ราย 
 
บทเรียนสําหรับองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเรื่องนี้ 
ข้อเท็จจริงท่ีไม่น่าพิสมัยในการบริหารงานท้องถ่ิน - Inconvenience Truth 
   - องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกําลังปฏิบัติงานในบริบทท่ีไม่เอ้ือต่อการบริหารงานให้โปร่งใส
มากนัก 
   - องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักเป็นฝ่ายถูกกระทําจากรัฐ นโยบายต่างๆ รัฐกําหนดให้หมด  
และมักถูกโดดเด่ียวจากรัฐ-ส่วนราชการ ในกรณีท่ีการดําเนินการเหล่านั้นเกิดปัญหา 
   - การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กรในด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้จึงเป็นสิ่งจําเป็น 
 
บทเรียนท่ี 1 
  การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ อํานาจหน้าท่ี และการรักษาวินัยทางการเงินการคลังต้อง
เริ่มต้นจากภายใน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเอง 
   - แรงจูงใจท่ีดีในการสร้างความโปร่งใสล้วนเกิดจากภายใน (internal drive/motive) แต่
สามารถอาศัยข้อกฎหมายเป็นแนวทางอ้างอิงได้ 
   - การกระตุ้นจากภายนอก/กฎหมายมีผลได้แค่เพียงบังคับให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ดําเนินการ แต่มักจะไม่เกิดผลยั่งยืน  และขาดจิตวิญญาณของการทํางานให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้อย่าง
แท้จริง 
   - ในเรื่องนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจกําหนดข้ึนเป็นนโยบายท่ีเป็นรูปธรรม แนวปฏิบัติ 
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ฯลฯ และประกาศให้รับรู้โดยท่ัวกันท้ังภายในและภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 
บทเรียนท่ี 2 
  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปฏิบัติงานบกพร่อง หน่วยกํากับดูแล - ส่วนราชการ       
พร้อมจะเล่นงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงไม่มีใครจะช่วยเหลือได้ และไม่มีใครอยากช่วย ดังนั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้องช่วยเหลือ - ดูแลตนเอง และทําให้ดีตั้งแต่แรก) 
  - ในช่วงปี 2548 นายอําเภอธาตุพนมรับทราบถึงการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตําบล
น้ํากํ่า และได้ให้ความเห็นชอบการดําเนินโครงการพัฒนา  
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  - แต่นายอําเภอคนปัจจุบัน มองว่าเรื่องท่ีเกิดข้ึนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบลน้ํากํ่าชุดเก่ากับสถาบันการเงิน และตอนนี้เรื่องนี้จบแล้ว (=ทางราชการไม่รับรู้ และไม่
อยากจะรับรู้อีกแล้ว) 
  - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินทราบว่าองค์การบริหารส่วนตําบลน้ํากํ่าก่อหนี้ในปี 2548 
โดยไม่มีอํานาจแต่ให้ความเห็นในครั้งแรกว่า “การก่อหนี้ดังกล่าวมีผลผูกพันโดยสมบูรณ์ (โดยเทียบเคียงกับคํา
พิพากษาศาลปกครองสูงสุด) โดยจะนําเหตุผลเรื่องการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของผู้บริหารองค์การบริหาร     
ส่วนตําบลน้ํากํ่ามาปฏิเสธความรับผิดชอบต่อคู่สัญญาซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกมิได้” 
  - อย่างไรก็ดี เม่ือคณะกรรมการกฤษฎีกามีคําวินิจฉัยออกมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
แจ้งว่าให้ยึดถือคําตีความของกฤษฎีกาฯ ซ่ึงก็คือการท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลน้ํากํ่าก่อหนี้โดยไม่มีระเบียบ
รองรับ ไม่มีผลผูกพันต่อองค์กรมาต้ังแต่ต้น 
  - สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภาค 5 เคยให้ความเห็นว่าให้เทศบาลตําบลน้ํากํ่าชําระหนี้
ต่อไปได้ โดยอิงความเห็นจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินแต่ท้ายท่ีสุดก็แนะนําให้เทศบาลปฏิบัติตามคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
บทเรียนท่ี 3  
   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องเร่งสร้างระบบงานและการบริหารงานให้เกิดความโปร่งใส 
– ตรวจสอบได้ ได้แก่ 
   - ปรับปรุงระบบปฏิบัติการ ระบบแผนและงบประมาณ/การคลังการบัญชี ระบบบริหารงาน
บุคคล ข้ันตอนการทํางาน  ระบบเอกสาร-การจัดซ้ือจัดจ้าง ระบบการรายงานข้อมูล ฯลฯ 

  - สร้างภาคีเครือข่ายในการช่วยการบริหารงานท้องถ่ิน ได้แก่ 
  - ภาคีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคีวิชาการ สื่อมวลชนในพ้ืนท่ี ฯลฯ 

- ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ประชาสังคม ฯลฯ 
 

(ท่ีมาข้อมูล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักด์ิ  เครือเทพ, บรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต วันท่ี 12 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ 
กรุงเทพมหานคร, ถอดเทปและเรียบเรียงโดยสุวิมล  แมลงภู่ทอง สํานักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง 
สํานักงาน ป.ป.ช.) 
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เคร่ืองมือการสร้างความโปร่งใส-ตรวจสอบ 
  1. งบประมาณท้องถ่ินฉบับประชาชน (People’s Budget)  
   - ไม่ใช่เอกสารงบประมาณตามแบบแผนทางราชการ  
   - อ่านง่าย ทําความเข้าใจได้ง่ายสําหรับประชาชน 
   - อ่านแล้ว ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนสนใจตรวจสอบ-ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ของ อปท. 
  2. เครื่องมือช้ีวัดปัจจัยเส่ียงทางการคลัง (Preventive Financial Analysis) 
   ใช้ดัชนีชี้วัดฐานะทางการเงินอย่างง่าย สํารวจเพ่ือให้ทราบฐานะของตนเอง            
รู้ศักยภาพในอนาคต และจะได้ไม่กําหนดนโยบายใช้จ่ายท่ีสุ่มเสี่ยง  
 
 
1. งบประมาณท้องถ่ินฉบับประชาชน (People’s Budget) 
 

การรายงานการจัดสรรงบประมาณท้องถ่ินในปัจจุบัน 
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รูปแบบรายงานงบประมาณท่ีประชาชนสนใจ และเข้าใจได้ง่าย 
 

 
 
  การจัดทํารายงานงบประมาณท่ีประชาชนและเข้าใจได้ง่าย จะส่งผลดังนี้ 
   1) ประชาชนช่วยตรวจสอบการดําเนินงานต่างๆ ว่าเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในรายงาน
หรือไม่ ช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องการทํางานให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ 
   2) ได้เสียงสะท้อนของประชาชนว่าบริการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดหาไว้นั้น 
พอเพียงหรือไม่กับความต้องการของประชาชน มาก/น้อยไปหรือไม่  
  ดังนั้น ถ้าจัดทําข้อมูลรายงานงบประมาณแบบตรงไปตรงมาจะเกิดประโยชน์กับท้ัง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และประชาชน ท้ังสองฝ่ายเกิดความโปร่งใสในการบริหารงาน 
 
2. ดัชนีช้ีวัดทางการเงินอย่างง่าย 
  การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงควรครอบคลุมองค์ประกอบใน 4 มิติ คือ  

 1) สภาพคล่องระยะสั้น (cash solvency)  
 2) รายได้และการใช้จ่ายงบประมาณ (budget solvency)  
 3) ภาระหนี้ระยะยาว (long-term solvency) 
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 4) ความเพียงพอในการให้บริการสาธารณะ (service-level solvency)  
ข้อสังเกต  

  1) ควรวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในทุกๆ ด้านไปพร้อมกัน 
  2) ควรพิจารณาควบคู่ไปกับนโยบายการบริหาร/การจัดบริการขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถ่ินและเปรียบเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ท่ีมีคุณลักษณะใกล้เคียงกัน  
 

เอกสาร - ข้อมูลทางการเงินการบัญชีท่ีจะนํามาวิเคราะห์ 
  - งบแสดงฐานะทางการเงิน และหมายเหตุประกอบ 
  - งบรับ-จ่ายและบันทึกประกอบ 
  - งบทรัพย์สิน 
  - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
  - ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  - ฯลฯ 
 
1. การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน 
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2. การวิเคราะห์รายได้และการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
 
3. การวิเคราะห์ภาระหนี้ระยะยาว 
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4. การวิเคราะห์ความเพียงพอในการให้บริการสาธารณะ 

 
 
ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลของเทศบาลเมืองแห่งหนึ่ง 
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ผลการประเมินปัจจัยเสี่ยงโดยใช้ตัวช้ีวัดด้านต่างๆ 
1. ด้านสภาพคล่องในระยะส้ัน 

 
 

2. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
 

3. ด้านภาระหนี้สินระยะยาว 

 
 

4. ด้านปริมาณการให้บริการสาธารณะ 

 
 
คําถามชวนคิด 
 - ถ้าท่านเป็นผู้บริหารของเทศบาลเมืองแห่งนี้ ท่านเห็นข้อมูลการประเมินปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้แล้ว คิดว่า
จะทําสิ่งใด/ควรปรับเปลี่ยนนโยบายใดหรือไม่ อย่างไร? 
 
(ท่ีมาข้อมูล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักด์ิ  เครือเทพ, บรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต วันท่ี 27 – 29 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเอเชีย      
แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี) 
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มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

๑. การให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการรับเร่ืองร้องเรียน 
  (๑) ให้ข้อมูลข่าวสารผ่าน website องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อมูลท่ีต้องเผยแพร่ ได้แก่ 
   - ข้อมูลงบประมาณ 
   - ข้อมูลการจัดทําโครงการต่างๆ  
   - การรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านทาง facebook 
  (๒) เอกสารรายงานผลงานประจําปี  
  (๓) แผ่นปลิวสรุปผลงาน รายเดือน โครงการ งบประมาณ เช่น การเผยแพร่ผู้ท่ีประกวดราคา
โครงการได้ 
  (๔) ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ เผยแพร่ข้อมูล โครงการ งบประมาณ 
  (๕) “หอกระจายข่าวหมู่บ้าน”  ครบทุกหมู่บ้าน ชุมชน 
  (๖) เครือข่ายสมาชิกสภาท้องถ่ินประจําชุมชน หมู่บ้าน 
  (๗) โทรศัพท์สายตรงถึงผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือรับแจ้งเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ 
  (๘) “ตู้แดงประจําชุมชน” เพ่ือส่งเรื่องร้องเรียน 
  (๙) การพบปะประชาชน/ผู้นําชุมชน/หมู่บ้าน/กรรมการหมู่บ้าน เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารและ
รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของประชาชน 
  

๓.๒ กระบวนการรับฟังความคิดเห็น และการรับเร่ืองร้องเรียน 
  (๑) เวทีประชาคมในการทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต้องเป็นเวทีท่ีเปิดกว้างให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น อย่าเปิดเวทีเฉพาะเจาะจงบางกลุ่ม และมีวาระการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นท่ีชัดเจน  
  (๒) การประชุมร่วมผู้นําชุมชน เป็นประจําทุกเดือน  
  (๓) การจัดทําโครงการ “อปท. เคลื่อนท่ี” (แบบเดียวกับอําเภอเคลื่อนท่ี) 
  (๔) การร่วมประชุมประจําเดือนกับหมู่บ้าน (กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน) เพ่ือรับรู้ความต้องการของ
ชาวบ้าน 
  (๕) การประชุมร่วมในการตัดสินใจนโยบายสาธารณะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ผู้ปกครองท้องท่ีกลุ่มประชาชน และประชาชน เพ่ือเป็นการปรึกษาหารือการการตัดสินใจนโยบายสาธารณะ 
  (๖) การทํา Public opinion รูปแบบต่าง ๆ ควรมีการทํา Public opinion ทุกเรื่องในการ
ตัดสินใจดําเนินการต่างๆ 
  (๗) Change Agent เป็นตัวกลางจัดเวที ระหว่าง ประชาชน ชุมชน กับ ผู้จัดทําโครงการ(รัฐ/
เอกชน) 
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๓. การสร้างกลไกและช่องทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจกรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๑) หมู่บ้าน/ชุมชน มีอิสระในการเลือกบุคคลเข้าร่วมในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินทุกข้ันตอน ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
  (๒) ตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชน/ประชาชน แจ้งตรงผู้บริหารเม่ือพบสิ่งผิดปกติ รายงานตรงต่อ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกรณีมีสิ่งผิดปกติในกิจกรรมสาธารณะหรือการทําโครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน   
  (๓) ร่วมฟังการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณของสภาท้องถ่ิน 
  (๔) มีส่วนร่วมผ่านกลไกกระบวนการของสภาท้องถ่ิน ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการของ
สภาท้องถ่ิน 
  (๕) ให้ประชาชน องค์กรประชาชน องค์กรชุมชน บริหาร/ร่วมบริหารบริการสาธารณะ        
ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการ/หรือสนับสนุน 
  (๖) สร้างอาสาสมัครชุมชน/หมู่บ้าน เฝ้าระวังการบริหารท้องถ่ิน 
 
(ท่ีมาข้อมูล : รองศาสตราจารย์ตระกูล มีชัย ,บรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต วันท่ี 27 – 29 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท 
จังหวัดปทุมธานี และวันท่ี 13 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร, ถอดเทปและ
เรียบเรียงโดยสุวิมล  แมลงภู่ทอง สํานักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง สํานักงาน ป.ป.ช.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
         คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ๔๒ 

มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ตอนที่ 1 : Basic theories (ทฤษฎีพ้ืนฐานการคอร์รัปชัน) 
The Common-Pool 
  The Common-Pool หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า “ทฤษฎีแย่งชิง” ทฤษฎีนี้เป็นการพิจารณา
ทรัพย์สินส่วนรวม กล่าวคือ การปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นการเอาทรัพย์สินมารวมกันแล้วกลายเป็นของส่วนรวม 
คือ เงินภาษีและรายได้ของท้องถ่ิน ซ่ึงเรียกว่า “เงินร่วม” (Common-Pool) เป็นเงินของทุกคนในท้องถ่ิน 
ผู้บริหารจะเป็นคนในท้องถ่ินซ่ึงได้รับความไว้วางใจจากคนในท้องถ่ินให้บริหารเงินนั้น ซ่ึงคือเงินของประชาชน 
หากไม่มีกฎกติกาท่ีชัดเจนในการเอาเงินไปใช้จะทําให้เกิดการแย่งกันทําให้เงินไม่พอ ซ่ึงท้องถ่ินต้องหาเงินมา
เพ่ิมโดยการกู้ การแย่งชิงกันทําให้เกิดการขาดวินัย เป็นการคอร์รัปชันเชิงนโยบาย เรียกว่าเป็น“การคอร์รัปชัน
ใหญ่” 
 
 

 
ระดับการแย่งชิงภาษี 

 
ปัจจัยผลักดัน  
  - ประเภทรายจ่าย: มีประเภทเดียว – มีหลายประเภท เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี 
2 ประเภท คือ เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ซ่ึงเงินนอกงบประมาณนั้นจะมาพร้อมกับการถูกหัก
เปอร์เซ็นต์จากส่วนกลาง กระทรวง ผู้เก่ียวข้องต่างๆ ประมาณ 35 % เป็นเหตุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องคอร์รัปชันอีกทอดหนึ่งเพ่ือชดเชยเงินท่ีถูกหักไป “การคอร์รัปชันเงินสด” คอร์รัปชันประเภทนี้ได้เงินทันที     
ผู้ท่ีเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็นวาระจะนิยมคอร์รัปชันเงินสด เพราะได้เงินสดทันที    
  - ต่อรองได้ –ไม่ได้ (ยึดระเบียบ/หลักการ) การจัดสรรงบประมาณนั้นหากสามารถต่อรอง
และปรับงบประมาณได้ ยิ่งมีการต่อรองมากเท่าไรจะยิ่งมีการคอร์รัปชันมากข้ึนเท่านั้น  
  - จํานวนตัวแสดง มาก-น้อย หากมีหลายกลุ่มผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้องจะเกิดการแย่ง
งบประมาณกัน แต่หากผู้บริหาร (นายกท้องถ่ิน) ได้รับการยอมรับ มีความน่าเชื่อถือ ก็จะเกิดการคอร์รัปชัน
น้อย 
  - ท่ีมาของสภาท้องถ่ิน: แบ่งเขต-สัดส่วน หากท้องถ่ินมีเขตเดียวจะทําให้การแย่งชิงการใช้
เงินน้อยกว่าการแบ่งหลายเขต ยิ่งมีการแบ่งเขตย่อยมากเท่าไรจะเกิดการแย่งงบประมาณกันเยอะเท่านั้น  
  - ฯลฯ  
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The Principle-Agent  
  The Principle-Agent (ทฤษฏีตัวจริง – ตัวแทน) หรือ “ทฤษฎีหักหลัง” 
  ในระบอบการปกครองประชาธิปไตยมีประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจ ดังนั้น ประชาชนจึงต้อง
เลือก “ตัวแทน”  (Agent) ในการใช้อํานาจนั้น ปัญหาท่ีเกิดข้ึน คือ ตัวแทนท่ีประชาชนเลือกนั้น เม่ือเข้าสู่
ตําแหน่งแล้วจะ “หักหลัง” ตัวจริง ซ่ึงคือประชาชนท่ีเลือกตัวแทนนั้นเข้ามา ตัวแทนท่ีประชาชนเลือกมานั้นไม่
สนใจตรวจสอบการฝ่ายบริหารกลับเข้าไปเป็นฝ่ายเดียวกับฝ่ายบริหาร เพ่ือเข้าไปมีส่วนในงบประมาณใน
โครงการต่างๆ แทนท่ีจะเข้าไปปกป้องผลประโยชน์ให้กับประชาชนแต่กลับเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์เข้าหา
ตนเอง จึงเรียกว่า “หักหลัง” นั่นเอง 
 

 
 

 
 
ปัจจัยผลกัดัน  
  - ประชาชนไม่สนใจควบคุมตรวจสอบนักการเมือง หากประชาชนไม่สนใจนักการเมือง 
นักการเมืองจะหักหลักชาวบ้านได้ทุกครั้ง นักการเมืองดีๆ เม่ือเข้าไปมีอํานาจแล้วแต่ประชาชนไม่สนใจก็จะ
กลายเป็นคนกระทําการทุจริตได้เช่นกัน  ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีการตรวจสอบจากประชาชน 
  - สภาวะท่ีรัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) ถูกยึดกุมอํานาจโดยกลุ่มผลประโยชน์ เป็น
สภาวะทางการเมืองท่ีอํานาจของรัฐถูกคนกลุ่มหนึ่งเข้ามายึดอํานาจ โดยมาจากกลุ่มผลประโยชน์ในท้องถ่ินนั้น 
มีนายกท้องถ่ินมาจากกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในท้องถ่ิน เม่ือกลุ่มผลประโยชน์สามารถเข้ามาสู่ระบบ
การเมืองได้แล้ว กลุ่มผลประโยชน์นั้นๆ จะสามารถมีอิทธิพลเหนือท้องถ่ิน เกิดการหักหลังประชาชนสูงมาก  
  นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มข้าราชการท้องถ่ินเข้ามากุมอํานาจ เรียกว่า ทฤษฎีอํามาตย์ กล่าวคือ 
เป็นสภาวะท่ีอํานาจการเมืองอยู่ในมือข้าราชการประจํา เช่น ข้าราชการประจําเขียนกฎหมายหรือกําหนด
นโยบาย เพ่ือเพ่ิมอํานาจให้ข้าราชการประจํา การกระทําเช่นนี้เป็นการทําเพ่ือข้าราชการไม่ใช่ทําเพ่ือประชาชน 
  จะเห็นว่าปัจจัยดังกล่าวทําให้เกิดการคอร์รัปชันโดยมิชอบ ซ่ึงโดยธรรมชาติของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย การคอร์รัปชันจะอยู่ใน DNA ท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจํา สาเหตุมาจากเงินท่ีใช้ไม่ได้
เป็นของผู้ท่ีใช้อํานาจ จึงอยากใช้เงินท่ีมีอยู่ เพราะเงินนั้นไม่ใช้ของตนเอง 

 
 
 

พฤติกรรมการใช้เงินภาษีท่ีบิดเบ้ียวไม่ตรงกับความต้องการ 
ของประชาชน ทุจริตคอรร์ัปชันเงินภาษี ฯลฯ 
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คอร์รัปชันพันหน้า 
โกงเล็ก - โกงใหญ่                                     
Minor corruptions vs. Mega corruptions 
 

โกงเล็ก-คอร์รัปชันประจําวัน  
  โกงเล็ก-คอร์รัปชันประจําวัน เป็นการคอร์รัปชันแบบเด็กๆ เป็นคอร์รัปชันข้างถนน คอร์รัปชัน
กระจอก เป็นการคอร์รัปชันระหว่างคนจน-คนจน จะเกิดข้ึนกับคนระดับล่าง และเกิดมากเป็นพิเศษในช่วงท่ี
เศรษฐกิจไม่ดี ได้แก่ 

- รีดไถ-เก็บเงิน /ค่าปรับเถ่ือนบนถนน 
- รับสินบน-การขออนุญาต ขอรับบริการ ดําเนินคดีผู้กระทําความผิด 
- แสวงหาประโยชน์-กลั่นแกล้ง ใช้อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
- จ้าง บรรจุ เลื่อนตําแหน่ง โอนย้าย 
- จัดซ้ือ ให้เช่า นําทรัพย์สินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปใช้ส่วนตัว เช่น การนํารถ
ข้าราชการไปใช้ท่ีบ้าน การนําคนงานท่ีใช้ในงานราชการไปทํางานส่วนตัว เป็นต้น 
- ฯลฯ  
 

โกงใหญ-่คอร์รัปชันเชิงนโยบาย 
  โกงใหญ่ - คอร์รัปชันเชิงนโยบาย เป็นการคอร์รัปชันระหว่างคนรวย – คนรวย เนื่องการเป็น
การคอร์รัปชันในรายการท่ีมีงบประมาณเป็นจํานวนมาก เกิดในช่วงท่ีเศรษฐกิจดี ได้แก่  
  - ใช้นโยบายประชานิยม ทําให้ประชาชนและสังคมโดยรวม ต้องพ่ึงนโยบายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมากข้ึน ซ่ึงปกติก่อนท่ีมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประชาชนในท้องถ่ินสามารถดํารงอยู่ได้
โดยไม่ต้องพ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่เม่ือมีนโยบายประชานิยมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น 
นโยบายการให้ค่าเลี้ยงดูบุตร 2 ปีแรก แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ประชาชนในท้องถ่ินจึงอยากมีบุตร เพ่ือ
ตอบสนองนโยบายนั้น เม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่มีนโยบายนั้นแล้ว ประชาชนก็จะเดือดร้อน เนื่องจาก
ได้วางแผนมีบุตรแล้วเม่ือ อปท. ยกเลิกนโยบายนั้น ประชาชนจึงเดือดร้อนต้องหาค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร 2 ปี
แรก เป็นต้น นโยบายประชานิยมทําให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้น้อยลง ยิ่งพัฒนายิ่งยากจน ในขณะท่ีนโยบายของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็เป็นนโยบายเฉพาะกิจ ไม่อาจดํารงอยู่ได้ในระยะยาว 
  - ใช้เ งินภาษีของส่วนรวม ไปดําเนินนโยบายท่ีมุ่งสนองประโยชน์ของคนเฉพาะกลุ่ม 
(Particularistic policy) เช่น การนําภาษีจากคนท้ังประเทศ มุ่งพัฒนาในกรุงเทพฯ เอาใจคนกรุงเทพฯ   
  - จัดทําโครงการพัฒนา เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่กลุ่มธุรกิจการเมืองของตนเอง หรือเพ่ือทําลาย
คู่แข่งทางธุรกิจการเมือง และเพ่ือสร้างอํานาจให้กับกลุ่มตัวเองมากข้ึน 
  - ฯลฯ 
  ข้อสังเกต โกงใหญ่ประชาชนจะไม่เดือดร้อน แต่มีผู้ได้ประโยชน์จนกระท่ังเวลาผ่านไป
ช่วงหนึ่งความเดือดร้อนจะค่อยเกิดข้ึน 
  จากท่ีกล่าวมาท้ังหมด จะเห็นว่า แนวคิดว่าการคอร์รัปชันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง เป็นโรค
ชนิดหนึ่ง อยู่ใน DNA ของระบบการเมืองแบบตัวแทน โรคเหล่านี้รักษาให้หายขาดไม่ได้ โรคนี้ต้องป้องกัน ต้อง
ไม่ให้ระบาดจนถึงเป็นอันตรายกับรัฐ ต้องควบคุมไว้ไม่ให้เป็นอันตราย 
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  คอร์รัปชันมีอยู่ทุกท่ีทุกแห่งเราไม่สามารถกําจัดเชื้อได้แต่สามารถควบคุมได้ คุมไม่ให้แพร่
ออกไปเป็นอันตราย ไม่ให้เกิดอันตราย “คอร์รัปชันมีอยู่ทุกวินาที ทุกทิศทุกแห่ง แต่เราสามารถควบคุมได้” 
ตอนท่ี 2 : ออกแบบระบบต้านคอร์รัปชันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  การออกแบบระบบต้านคอร์รัปชันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ 
  1. ระบบสุขภาวะในองค์กร 
  2. พลเมืองตรวจสอบคอร์รัปชัน 
  3. เครือข่ายต้านคอร์รัปชันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1. ระบบสุขภาวะในองค์กร  
  การคอร์รัปชันเกิดจากปัจจัยภายในองค์การ ได้แก่ นักการเมือง ข้าราชการประจํา            
กลุ่มผลประโยชน์รอบๆ องค์กร ดังนั้น จึงต้องมีการจัดการในองค์กรอย่างดีเพ่ือป้องกันการคอร์รัปชัน 
ระบบควบคุม - เฝ้าระวังภายในองค์กร  
  - ระบบตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างสภา - ฝ่ายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  สภาท้องถ่ินตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหาร โดยผ่านการอนุมัติงบประมาณ การออกข้อบัญญัติ
ท้องถ่ิน การตรวจสอบโครงการ-ต้ังกระทู้ ญัตติ ฯลฯ ให้ฝ่ายบริหารไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 
  - ระบบควบคุมภายใน/ภายนอกด้านการเงินการคลัง และพัสดุ  
  ระบบการควบคุมภายในด้านการเงินการคลัง ระหว่างฝ่ายพัสดุ การเงิน บัญชี หัวหน้างาน
คลัง และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดระเบียบปฏิบัติ และโปร่งใส ตรงไปตรงมา      
มีข้อควรระวัง ดังนี้คือ 
   1) เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัสดุ การเงิน บัญชี ไม่ควรเป็นบุคคลเดียวกันหรือมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกัน เช่น ญาติ สามี ภรรยา บุตร เป็นต้น 
   2) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ควรเข้าไปยุ่งเก่ียวกับกระบวนการจัดซ้ือ 
  - สมาคมวิชาชีพด้านการเงินการคลัง และการปฏิบัติงานโดยยึดจรรยาบรรณและมาตรฐาน
วิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานด้านการคลัง พัสดุ บัญชี การมีสมาคมวิชาชีพด้านการเงินการคลัง ทําให้บุคลากรด้าน
การเงินการคลัง  มีความเข็มแข็ง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซ่ึงกันและกัน มีการร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
  - ระบบตรวจสอบภายนอก (สตง.) ช่วยทําให้พบข้อผิดพลาดและสามารถแก้ไขได้ทัน 
 
  วางระบบคุณธรรมด้านการบริหารงานบุคลากร  
  - ระบบคุณธรรม ไม่ให้ฝ่ายการเมืองเข้าไปยุ่งเก่ียวกับการสอบบรรจุ /สรรหา ว่าจ้างบุคคล 
ยกเว้นตําแหน่งปลัด 
  - วางระเบียบการบริหารราชการท้องถ่ิน แยกระหว่างฝ่ายการเมือง ฝ่ายประจํา กฎหมาย      
ว่าด้วยการปฏิบัติงาน ท่ีแบ่งแยกอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างฝ่ายการเมือง และข้าราชการประจํา/ 
พนักงานท้องถ่ิน ออกจากกันอย่างชัดเจน ระเบียบการบริหาร การให้คุณให้โทษต้องยึดหลักคุณธรรม 
  - ส่งเสริมบทบาทกรรมการพิทักษ์คุณธรรมการบริหารงานบุคคล 
  - ส่งเสริม แนะนํา รวมกลุ่มคัดค้านการใช้อํานาจไม่ชอบในการบริหารงานบุคคล และแนะ
แนวทางฟ้องต่อศาลปกครอง 
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  - ระบบมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณด้านการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ควรส่งเสริมให้
พนักงานท้องถ่ินมีการร่วมตัวกันต้ังสมาคมคุ้มครองพนักงานท้องถ่ิน ซ่ึงจะทําให้พนักงานท้องถ่ินเกิดความรู้สึก
ม่ันคง 
  - พนักงานท้องถ่ินไม่ต้องกลัว แต่ไม่กร่างต่อผู้บริหารท้องถ่ิน ยึดถือกฎระเบียบ และ
จรรยาบรรณ คุณธรรม 
  ระบบมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในสายวิชาชีพเฉพาะด้าน 
  - ระบบการกระจายอํานาจ - มอบอํานาจด้านการบริหารจัดการ จากผู้บริหาร (นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน) ลงสู่หน่วยปฏิบัติการ เช่น กอง/สํานักฯ  โรงเรียน  เป็นต้น  ควบคู่ไปกับการตรวจสอบ
ถ่วงดุลระหว่างฝ่ายการเมืองและหน่วยปฏิบัติการ 
  - วางระบบถ่วงดุลระหว่างฝ่ายการเมืองกับหน่วยปฏิบัติการ 
  - สมาคมวิชาชีพเฉพาะด้าน ระบบพิทักษ์คุณธรรม ระบบจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร
สายปฏิบัติการ เพ่ือรักษาบรรทัดฐาน/ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และคุ้มครองสิทธิและอํานาจโดยชอบของ
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น คณะกรรมการครู ตํารวจ บุคลากรทางการแพทย์ สมาคมวิชาชีพวิศวกร ครู ตํารวจ แพทย์
พยาบาล เป็นต้น 
  - สร้างบรรทัดฐาน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  - วางมาตรการคุ้มครองสิทธิและอํานาจของผู้ปฏิบัติงาน 
ตรวจสุขภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของคุณ มีระบบการควบคุมภายในท่ีไว้ใจได้หรือไม่ 
  1) มีระบบตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างสภา - ฝ่ายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเชื่อถือ
ได้? 
  2) มีระบบควบคุมภายในด้านการเงินการคลัง และพัสดุ ท่ีดี? 
  3) มีระบบคุณธรรมด้านการบริหารงานบุคลากร ท่ีเชื่อถือได้? 
  4) มีระบบมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในสายวิชาชีพเฉพาะด้านต่างๆ 
ท่ีเข้มแข็ง? 
2. พลเมืองตรวจสอบคอร์รัปชัน 
แมวพันธุ์ใหม่ : เอากระพรวนมาผูกคอตัวเอง เป็นแมวท่ีโปร่งใส ได้ดังนี้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างพลเมือง 
  เปลี่ยนประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นพลเมือง 
  พลเมือง หมายถึง คนท่ีเป็นกําลังของเมืองทําหน้าท่ีรับผิดชอบเป็นเจ้าของเมืองมีบทบาทใน
การตรวจสอบการบริหารงาน ส่วนผู้บริหารเป็นคนใช้ในบ้าน นักการเมืองเป็นคนใช้ของประชาชน 
  ประชากรในท้องถ่ินไม่ใช่พลเมืองเสมอไป ประชากรเป็นผู้รับบริการ ดังนั้นต้องเปลี่ยน
ประชากรเป็นพลเมือง ดังนี้ 
  - ให้ข้อมูลแก่ประชาชน ทุกครัวเรือน เช่น แผน - โครงการพัฒนา งบประมาณ ท่ีจะ
ดําเนินการในพ้ืนท่ี รวมท้ังค่าใช้จ่าย ต้นทุนการจัดทํากิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินครอบครัว
ต้องรับภาระเท่าไร เงินสมทบเพ่ือเป็นพลเมือง ละเว้น “แจกฟรี” 
  - ให้ประชาชนมีสิทธิตัดสินใจ ในนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทํา/ไม่ทํา อย่า
ตัดสินใจเอง จะถูกคัดค้าน ต่อต้าน ไม่ร่วมมือ เช่น ให้มีส่วนร่วมตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณ และ
ข้อบัญญัติว่าด้วยการเก็บภาษี ค่าบริการ การจัดทําผังเมือง ผังชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การบังคับ
ใช้กฎหมาย การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ ต้องให้ประชาชนมีสิทธิตัดสินใจว่าจะทํา
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หรือไม่ทํา นกยกตัดสินใจแทนประชาชนทุกเรื่องไม่ได้ มิเช่นนั้นจะเกิดการต่อต้านความคิด การตัดสินใจของ
ผู้บริหาร ไม่ให้ความร่วมมือ คัดค้าน ขับไล่ การตัดสินใจของผู้บริหารท่ีไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน 
  - ให้ประชาชนทุกคน ต้องเสียภาษี จ่ายเงินสมทบ รับภาระจากการดําเนินกิจกรรมของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหลีกเลี่ยงนโยบาย “แจกฟรี ให้ฟรี” ถ้าประชาชนอยู่โดยไม่เสียภาษี ประชาชนก็จะ
ไม่เป็นพลเมือง ประชาชนจะรอรับเงินแต่เพียงอย่างเดียว แต่หากประชาชนเสียภาษี ประชาชนจะเกิด
ความรู้สึกหวงเงินภาษีท่ีจ่ายไป และจะเกิดการตรวจสอบการทํางานของผู้บริหาร  
  - สร้างพลเมืองเยาวชน โดยการส่งเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องท้องถ่ิน/ชุมชน     
การปกครองส่วนท้องถ่ิน ประชาธิปไตยท้องถ่ิน – ประชาธิปไตยทางตรง ทุนการศึกษาแก่เยาวชน ไปศึกษาต่อ   
ในระดับสูงและกลับมาทํางานในกิจกรรมสาธารณะของท้องถ่ิน 
  - ทําให้ผู้อยู่อาศัยในพ้ืนท่ีการปกครองทุกคน เป็น “พลเมือง” ของท้องถ่ิน ให้มากท่ีสุด         
ลดจํานวน “ประชากรแฝง” ให้เหลือน้อยท่ีสุด  
   ประชากรแฝง เป็นผู้ท่ีอยู่ในท้องถ่ิน ใช้ทรัพยากรและบริการของท้องถ่ินแต่ไม่เคย
สนใจท้องถ่ิน จึงต้องให้ประชากรแฝงให้เป็นพลเมือง และสร้างจิตสํานึกรักบ้านเกิดให้แก่ประชากรแฝงด้วย 
  - สนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่ม ทํากิจกรรมสาธารณะเป็นกลุ่มๆ เช่น กลุ่มอนุรักษ์ฯ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มย่านบ้าน ฯลฯ ให้แต่ละกลุ่มมีส่วนร่วมตัดสินใจในการ
กําหนดนโยบายท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มนั้นๆ   
  - ส่งเสริมให้เกิด “สื่อมวลชน” ในระดับท้องถ่ิน ส่งเสริมให้สื่อฯ ทําหน้าท่ีด้วยความเข้มแข็ง 
เป็นอิสระ และยึดหลักวิชาชีพ สื่อมวลชนกระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบ 
  - ให้ข้อมูล และส่งเสริมให้มีบทบาทในการตรวจสอบการดําเนินนโยบายท่ีกลุ่มสนใจ  
  - ให้ประชาชนมีสิทธิในการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังในการเมืองท้องถ่ิน 
  - มีระเบียบปฏิบัติว่าด้วยเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ท่ีชัดเจน 
  - จัดให้มีหน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบในเรื่องต่อไปนี้  
   - รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งปัญหา ฯลฯ แจ้งให้ผู้ร้องฯ และประชาชนท่ัวไป 
ทราบว่าได้รับไว้แล้ว จะดําเนินการต่อไปอย่างไร ก่ีวันจะแจ้งผลให้ทราบ 
   - ค้นหาข้อเท็จจริง สอบสวน/ไต่สวน เสนอผู้รับผิดชอบแก้ไข ดําเนินการ ฯลฯ  
   - องค์กร /คณะอนุญาโตตุลาการ ทําหน้าท่ีพิจารณา ข้อโต้แย้ง  
   - ติดตามความก้าวหน้า แจ้งผลให้ผู้ร้องฯ ทราบ 
  - สร้างวัฒนธรรมองค์การ สื่อ สัญลักษณ์ ต้านคอร์รัปชัน ประณาม ลงโทษผู้ทําผิด แสดงให้
ปรากฏชัดเจนต่อสาธารณชน ให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจและคาดหวังท่ีจะเห็น และภูมิใจในความโปร่งใส 
ปลอดคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สื่อช่วยทําให้เกิดการกระตุ้นให้ประชาชนในองค์กรเข้ามามี
ส่วนร่วมในการต้านคอร์รัปชัน 
ตรวจสุขภาพ - องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของท่านมีพลเมืองต้านคอร์รัปชันหรือไม่? 
  - มีพลเมืองท่ีสนใจ ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างเข้มแข็ง? 
  - มีกลุ่มสื่อภาคพลเมืองท่ีเข้มแข็ง ? 
  - มีกลไกการตรวจสอบท่ีลงตัว ชัดเจน ปฏิบัติได้จริง เห็นผล  เช่น  
   - มีระเบียบปฏิบัติดูแลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
   - มีการจัดเวทีสาธารณะ กระบวนการนโยบายฯ  
   - มีการเปิดเผยข้อมูล  
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   - มีหน่วยรับเรื่อง สอบสวน/ไต่สวน พิจารณาข้อโต้แย้ง   
   - มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น  
   - มีวัฒนธรรมองค์การ/สัญลักษณ์ต้านคอร์รัปชั่นท่ีรับรู้ เข้าใจ และยอมรับกัน
โดยท่ัวไป  

 
ตอนท่ี 4 : สร้างเครือข่ายต้านคอร์รัปชันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  ตามทฤษฎีระบาดวิทยาของสาธารณสุข ระบุว่า คุณไม่เป็นโรค คุณรักษาตัวดี คุณโชคดี แต่จะ
โชคดีกว่าถ้าคุณอยู่ท่ามกลางคนท่ีไม่เป็นโรค ซ่ึงจะมีความเสี่ยงมากถ้าอยู่ท่ามกลางเชื้อโรคก็จะมีโอกาสติดเชื้อ
การต้านคอร์รัปชันนั้นต้องสร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมไปยังท้องถ่ินอ่ืนๆ ด้วย เป็นการสร้างกําแพงป้องกันไม่ให้
เกิดการคอร์รัปชัน ซ่ึงสามารถสร้างเครือข่ายต้านคอร์รัปชัน ได้ดังนี้ 
การส่งเสริมแนวร่วม/เครือข่ายการป้องกัน/ต่อต้าน/เฝ้าระวังการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
  - พัฒนา/ เป็นสมาชิกสมาคม อปท. ต้านคอร์รัปชัน 
  - พัฒนา/ เป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพบุคลากร อปท. ต้านคอร์รัปชัน 
  - พัฒนา/ เป็นสมาชิกสมาคมนักธุรกิจ ต้านคอร์รัปชัน อปท.  
  - พัฒนา/ เป็นสมาชิกเครือข่ายภาคประชาชน ต้านคอร์รัปชั่น อปท.  
  - พัฒนา/ เป็นสมาชิกเครือข่าย ปปช. /ปปท. ต้านคอร์รัปชั่น อปท.  
  - พัฒนา/ เป็นสมาชิกเครือข่ายระหว่างประเทศ ต้านคอร์รัปชั่น อปท.  
  - ฯลฯ 
ตรวจสุขภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของท่านอยู่ในเครือข่ายต้านคอร์รัปชันองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถ่ินหรือไม่? 
  - เป็นสมาชิกสมาคม อปท. (สันนิบาตเทศบาล อบจ. อบต.) ต้านคอร์รัปชัน? 
  - เป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพบุคลากร อปท. ต้านคอร์รัปชัน 
  - เป็นสมาชิกสมาคมนักธุรกิจ ต้านคอร์รัปชัน อปท.  
  - เป็นสมาชิกเครือข่ายภาคประชาชน ต้านคอร์รัปชัน อปท.  
  - เป็นสมาชิกเครือข่าย ป.ป.ช. /ปปท. ต้านคอร์รัปชัน อปท.  
  - เป็นสมาชิกเครือข่ายระหว่างประเทศ ต้านคอร์รัปชัน อปท.  
  - ฯลฯ 
 
ท่ีมาข้อมูล : ศาสตราจารย์จรัส  สุวรรณมาลา, บรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต วันท่ี 27 – 29 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเอเชีย    แอร์พอร์ท 
จังหวัดปทุมธานี,ถอดเทปและเรียบเรียงโดยสุวิมล  แมลงภู่ทอง สํานักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง 
สํานักงาน ป.ป.ช.) 
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การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  - ปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ สภา-บริหาร ใหม่ 
  - ระวัง หลีกเลี่ยง การเป็นพวกเดียวกัน ของ บริหาร-สภา 

 - พัฒนาองค์ความรู้สภาท้องถ่ิน ในการตรวจสอบ 
  - เพ่ิมบทบาท คณะกรรมการสภาในการตรวจสอบ 
  - เสนอแก้ไขสมัยประชุมสภาท้องถ่ิน 
  - สร้าง/พัฒนา องค์กรของฝ่ายสภาท้องถ่ิน 

 - ทําคู่มือการตรวจสอบของฝ่ายสภาท้องถ่ิน 
 
(ท่ีมาข้อมูล : รองศาสตราจารย์ตระกูล มีชัย ,บรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต วันท่ี 13 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ 
กรุงเทพมหานคร,ถอดเทปและเรียบเรียงโดยสุวิมล  แมลงภู่ทอง สํานักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง 
สํานักงาน ป.ป.ช.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


