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ค าน า 

 

  สถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง  และบทเรียนที่ได้รับจากการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดใน
การปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
สถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน   โดยจะต้อง
ตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ต้องเผชิญอยู่จริง  และเพ่ือให้เกิด
การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพื่อให้ประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต”  เทศบาลต าบลกุดกว้างจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  เทศบาลต าบลกุดกว้าง  
(พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔)  และประกาศใช้ เมื่อวันที่  ๒๒  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลต าบลกุดกว้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑   

บัดนี้  เทศบาลต าบลกุดกว้างได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลต าบล
กุดกว้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑  เรียบร้อยแล้ว  จึงจัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต  เทศบาลต าบลกุดกว้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ ส าหรับกรอบแผนการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลต าบลกุดกว้างต่อไป  

 
 
             
              เทศบาลต าบลกุดกวา้ง 
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รายงานผลการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลต าบลกดุกว้าง 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส่วนที่  ๑  บทน า 

 การป้องกันการทุจริตนับเป็นเรื่องส าคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามทุจริต  เพราะเป็นการดับปัญหา
ที่สาเหตุซึ่งหากปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะสร้างปัญหาความเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติ  
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  ๓  ฉบับ  
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓  เริ่มจากปี  พ.ศ.๒๕๖๐  จนถึงปี  พ.ศ.๒๕๖๔  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศ              
ที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ          
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์   “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้ งชาติต้ านทุจริต ”                           
มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perception 
Index : CPI)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  ในปี  พ.ศ.๒๕๖๔  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลัก
ออกเป็น  ๖  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ            
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง  ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งน าไปสู่
การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริตน าเงินทุกบาททุกสตางค์มา
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง  ประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้า
ทัดเทียมนานาประเทศ  การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ  รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่  ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็น
ตามกรอบกฎหมายก าหนด  และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
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๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต้องความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น  ๗  ประเภท ดังนี้ 
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้  
ดังนี้ 

๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข็มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด 
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ 
บุคคลเหล่านี้ 

๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร่างและโครงสร่างพื้นฐานภาครัฐ 
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๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

๒. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่ องมือที่ ใช้ประเมินการทุจริตคอร์ รัปชันทั่ ว โลกที่ จัด โดยองค์กรเ พ่ือความโปร่ ง ใสนานาชาติ  
(TransparencyInternational – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ อยู่ที่     
๓๕ – ๓๘  คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่  ๗๖ จาก  ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และ
เป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงค์โปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนน
ของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘  ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก  ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถ
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงแม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา  
ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต  ไม่ว่าจะเป็น การเป็น
ประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  (United Nations Convention 
Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว  ๓  ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริต
เป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม  ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทย
ยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุ
นิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่
ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยม
และวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้
ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ขาดความเข็มแข็ง ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่ 
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เป็นฉบับที่  ๓  เริ่มจากปี พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปี  พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”   มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการ
ที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ ๓  (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  และเป็นสอดคล้องกันแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  เทศบาลต าบล  
กุดกว้าง  (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔)   เทศบาลต าบลกุดกว้างจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลต าบลกุดกว้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือก าหนด
แนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

๑) เพ่ือตอบรับร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและส านักงาน ป.ป.ช. ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

๒) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๓) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย
การเมืองข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

๔) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  (Good Governance) 

๕) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit)ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๖) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



9 
 

๔. เป้าหมาย 

๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ 

๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption)  จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล  รวมถึง     
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี่(Good Governance)  มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได ้

๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมือง  ที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต 

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง  การทุจริต 

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ  ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒
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ส่วนที่  ๒  สรุปผลการด าเนินการ 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาลต าบลกุดกว้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   ผลงานปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑        รอบ  ๖  เดือน      รอบ  ๑๒  เดือน  (ผลงานสะสม) 
 

 
ที ่

 
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) แนวทางตามแผนบูรณาการ 
งบประมาณ 

การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

     งบ
บูรณา 
การ 

งบ
หน่วยงาน 

รวม สร้าง
จิตส านึก

และปลกูฝัง
ความ

ซ่ือสัตย์ 
สุจริต 

สร้าง
กลไกการ
ป้องกัน

การทุจริต 

สร้างประ
สิทธ ิ

ภาพในการ
ป้องกันการ

ทุจริต 

 มิติ  การสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

         

 ภารกิจตามมิติ การสร้าง
จิตส านึกและความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร  

         

๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม 

๑.พนักงานเจ้าหน้าที่มี
คุณธรรมจริยธรรม เข้าใน

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงาน

ลดและขจัดความ
ขัดแย้งในองค์กร  
สร้างสัมพันธภาพที่ดี 

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐    
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หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา 
๒.ได้รับการพัฒนาจิตใจ 
๓.สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 

จ้างเทศบาลต าบลกุด
กว้าง 

สามารถท างานร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุข  มี
จิตใต้ส านึกท่ีดีสามารถ
น าคุณธรรม จริยธรรม 
และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

๒ มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรม 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงาน
จ้างเทศบาลต าบลกุด
กว้าง 

จัดท าประมวล
จริยธรรม เผยแพร่
ประมวลจริยธรรมเพื่อ
ใช้เป็นค่านิยมส าหรับ
พนักงานพึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ 

- - -    

 ภารกิจตามมิติ  การสร้าง
จิตส านึกและความตระหนัก
แก่เด็กและเยาวชน 

         

๓ โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

เด็กและเยาวชนได้ตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าที่ของตน มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
กล้าแสดงออกในทางที่
ถูกต้อง 

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลกุดกว้าง 
 

จัดกิจกรรมในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๕ 
ศูนย์ และโรงเรียนใน
เขตเทศบาลต าบลกุด
กว้าง 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐    

 มิติ  การบริหารราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 
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 ภารกิจตามมิติ  แสดง
เจตจ านงทางการเมืองใน
การ 
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

         

๔ กิจกรรม “ประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” 

มีการประกาศเจตจ านงการ
ต่อต้านการทุจริต 

๑.ประกาศเจตจ านง
การต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร อย่าง
น้อย  ๑  ฉบับ 
๒.แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ๔  ปี 

จัดท าประกาศ
เจตจ านงการต่อต้าน
การทุจริต 

- - -    

 ภารกิจตามมิติ   
มาตรการสร้าง 
ความโปร่งใสในการ 
ปฏิบัติราชการ 

         

๕ มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของ
นายกเทศมนตรีต าบลกุด
กว้าง  ปลัดเทศบาลและ
หัวหน้าส่วนราชการ 

ประชาชนมีความพึงพอใจใน
บริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
ประชาชนได้รับความสะดวก 
และลดการผูกขาดอ านาจ
หน้าที่อันเป็นช่องทางแห่ง
การทุจริต 

จัดท าค าสั่งมอบหมาย
งานของ
นายกเทศมนตรี 

จัดท าค าสั่งมอบหมาย
งาน  จัดท าหนังสือแจ้ง
เวียนให้ทุกส่วน
ราชการและผู้รับมอบ
อ านาจให้ปฏิบัติ
ราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 

- - -    
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 ภารกิจตามมิติ  การเชิดชู
เกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 

         

๖ โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น  เทศบาล
ต าบลกุดกว้าง 

ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างของ  เล็งเห็น
คุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรม 

พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบลกุดกว้าง 

พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างมีความ
ภาคภูมิใจในการได้รับ
การเชิดชูเกียรติ  มี
ขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติราชการเพ่ิมขึ้น
และตระหนักถึงความ
ซื่อสัตย์ เสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 

- - -    

 ภารกิจตามมิติ  มาตรการ
จัดการในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

         

๗ มาตรการ “ด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมี
บุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลต าบลกุดกว้าง  

ร้อยละของเรื่องร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลกุดกว้าง 

จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต  
ด าเนินการก าหนด
หลักเกณฑ์และ

- - -    
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ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

แนวทางในการ
พิจารณาเรื่องร้องเรียน 

 มิติ การส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

         

 ภารกิจตามมิติ  จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนได้
มีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ 
ทุกขั้นตอน 

         

๘ มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ต าบลกุดกว้างให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 
 

จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลต าบลกุดกว้าง 

ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร
เทศบาลต าบลกุดกว้าง 
จ านวน ๑ แห่ง 

จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารและจัดสถานที่
ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูข้อมูล 

- - -    

 ภารกิจตามมิติ  การรับฟัง
ความคิดเห็น การรับและ 
ตอบสนองเรื่อง 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ของประชาชน 

         



16 
 

๙ โครงการเทศบาลต าบล      
กุดกว้างเคลื่อนที่ออก
ให้บริการประชาชน 

สถิติจ านวนประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

น าบริการในหน้าที่
ออกไปให้บริการแก่
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์  น ากิจกรรม
งานรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ออกให้บริการ
ประชาชน 

- - -    

 ภารกิจตามมิติ  การ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

         

๑๐ โครงการสนับสนุน
กระบวนการจัดท าแผน
ชุมชนแบบบูรณาการต าบล
กุดกว้าง 

ชุมชนสามารถวางแผน
จัดการกับทรัพยากรหรือทุน
ในชุมชน 

ทุกหมู่บ้านในเขต
เทศบาลต าบลกุดกว้าง 

ด าเนินการจัดท าแผน
ชุมชนของทุกหมู่บ้าน 

- - -    

 มิติ  การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

         

 ภารกิจตามมิติ  มีการจัด
วางระบบและรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 
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๑๑ มาตรการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน
เทศบาลต าบลกุดกว้าง 
 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบมี
การน าแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

ทุกส่วนราชการของ
เทศบาลต าบลกุดกว้าง 

รายงานผลการติดตาม
การปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้ก ากับ
ดูแล อย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง ภายใน ๙๐ วันนับ
จากวันสิ้น
ปีงบประมาณ 

- - -    

 ภารกิจตามมิติ  การ
ส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภา 
ท้องถิ่น 

         

๑๒ โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบกฎหมาย
ท้องถิ่น  ส าหรับผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาลและ
พนักงานเทศบาลต าบล         
กุดกว้าง   

เพ่ิมพูนความรู้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น 
มีความรู้เกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สิน 
มีความรู้มิให้ด าเนินกิจการที่
เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนรวม 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง  
จ านวน  ๕๐  คน 

ด าเนินการจัดอบรม ณ  
ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลกุดกว้าง 

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐    
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มีความรู้ในแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

                           
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ................................................. ผู้รายงาน 
                                                                                                               (นางสาวสุดาศิลป์  บุญนอก) 
                                                                         นิติกรช านาญการ 
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ส่วนที่ ๓ – ส่วนที่ ๕ 
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ส่วนที่ ๓  ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลต าบลกุดกว้าง  มีบทบาทหน้าท่ีหลักใน
การก าหนดทิศทาง  วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ    
มิชอบ การส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคี เครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครอง
จริยธรรมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตาม
แผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรมท่ีวางไว้ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เทศบาล
ต าบลกุดกว้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  คือความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)   

 

ส่วนที่ ๔   ปัญหา อุปสรรคต่อการด าเนินงาน  

สรุปปญัหา และอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานได้ ดังนี้  

๑. มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ  จะมีรูปแบบของกิจกรรมท่ีมีลักษณะท่ีคล้ายกัน  
ขึ้นอยู่กับลักษณะของภารกิจของแต่ละงาน  จึงยังมีความซ้ าซ้อนของแผนงาน 

๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ  ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  เมื่อ
มีการอบรมท่ีส านักงานเทศบาลจะท าให้มีการเดินเข้าออกห้องอบรมบ่อยครั้ง  ท าให้ผู้เข้ารับการ
อบรมขาดสมาธิใน  การอบรม  หรือเข้ามาท างานท่ีโต๊ะท างานของตน  ท าให้การรับฟังการ
บรรยายไม่ต่อเนื่อง  

๓. เจ้าหน้าท่ีท่ีจะด าเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต  ยังขาดประสบการณ์ใน
การด าเนินงาน  จึงต้องจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและเสริมสร้างความรู้ และเพิ่ม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

 

ส่วนที่ ๕   ข้อเสนอแนะ  

๑. พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
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  ๒. พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยน าผล
การประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 

  ๓. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอ านาจการตัดสินใจ โดย
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล 

๔. ผูบ้ังคับบัญชาทุกระดับควรให้ความส าคัญใหก้ารสนับสนุน ส่งเสริม และให้
อ านาจการ ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น 

๕. การด าเนินการจัดอบรมควรมีจ านวนวิทยากรจากหน่วยงานอื่นเพิ่มขึ้น  เพราะ
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ท่ีหลากหลาย  

๖. ควรจ าแนก มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ ท่ีคล้ายคลึงกัน ให้งานใดงานหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบ  เพ่ือไม่ให้ซ้ าซ้อนในการด าเนินการตามแผน  

  ๗. ควรมีการจัดอบรมนอกสถานท่ี  เพื่อไม่ให้เดินเข้าออกห้องอบรมหรือเข้ามา
ท างานท่ีโต๊ะท างานของตน  เพื่อให้ได้ผู้เข้ารับการอบรบมีสมาธิในการอบรม รับฟังการบรรยายได้
ต่อเนื่อง 

  ๘. โครงการท่ีมีการจัดอบรม  ควรจัดการอบรมทบทวนปีละหนึ่งครั้ง 

 

 




