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บทคัดย่อ 
บทความนี้เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเรื่องการด าเนินการด้านการป้องกัน

การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้าน     
การป้องกันการทุจริต เทศบาลนครปากเกร็ด ประจ าปี 2559 (ปีงบประมาณ 2560-2562) จังหวัด
นนทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลฯ ว่ามีกระบวนการอย่างไร รวมถึงศึกษาผลลัพธ์    
ของการด าเนินการด้านการป้องกันการทุจริต โดยใช้วิธีการวิเคราะห์จากเอกสารผสมผสานกับใช้วิธีการ 
สัมภาษณ์ จากบุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญและผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการด าเนินการด้านการป้องกันการทุจริต 
ผล การศึกษาพบว่า องค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินการป้องกันด้านการทุจริตที่ท าให้เทศบาล    
นครปากเกร็ด ได้รับรางวัลเป็นท้องถิ่นต้นแบบ โดยมีคุณลักษณะประกอบด้วย 5 มิติ และเทศบาล    
นครปากเกร็ดได้ท าการใช้การผสมผสานรวบรวมองค์ประกอบทั้ง5มิติเข้ากับการท าแผนงาน และ
โครงการต่างๆ ให้มีกระบวนการตรวจสอบที่เข็มงวดก่อนน าโครงการลงสู่ภาคประชาชน ท าให้เทศบาล        
นครปากเกร็ดมีกระบวนตรวจสอบท่ีละเอียดเพื่อเป็นแนวทางในป้องกันการทุจริตในองค์กร  
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Corruption Prevention : A Case Study of Pak Kret Municipality, 
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ABSTRACT 
The purposes of this study were 1.to learn about the operation of preventing 

corruption in the local administration which was rewarded, the prototype corruption 
prevention of 2016 (fiscal year 2017-2019) Pak Kret municipality in Nonthaburi province. 
2. To study the results of preventing corruption operation by analyzing the documents 
and interviewing related people. The result indicated 5 major dimensions which led 
Pak Kret municipality to be the prototype corruption prevention. Those elements were 
combined with the rigorous examination programming and projects before applying to 
public sector. As a result, Pak Kret municipality has accurate verification processes as a 
guideline for preventing corruption. 
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บทน า 
เนื่องจากประเทศไทยเกิดปัญหาว่าด้วย   

การทุจริตคอร์รัปช่ันของบุคลากรภาครัฐซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น คู่ กั บ ร ะ บ บ ร า ชก า ร ขอ ง ไ ทย ม า        
อย่างยาวนานมาหลายทศวรรษ การคอร์รัปช่ัน 
ไม่เพียงแต่เกิดขึ้นกับหน่วยงานราชการเพียง
หน่วยงานเดียวแต่ยังเกิดขึ้นกับองค์กรภาคเอกชน
และองค์กรอิสระเกือบทุกองค์กร เป็นเหตุให้   
เกิดกระแสต่อต้าน และเผยแพร่ข่าวสารให้
ประชาชนได้รับทราบตลอดมา   

การทุจริตคอร์รัปช่ันเปรียบได้ว่าเป็นมะเร็ง
ร้ายที่บ่มเพาะเป็นบ่อนท าลายประเทศชาติอยู่คู่
กับสังคมไทยตลอดมา อาจเนื่องด้วยการปกครอง
ในอดีตของไทยที่ เจ้าขุนมูลนายที่ เป็นใหญ่ใน
ระบบราชการแบบรวมศูนย์อ านาจในอดีตผู้ซึ่งมี
อ านาจทางการปกครองที่ใช้อ านาจที่ตนมีอยู่
ในทางมิชอบ อาจกล่าวได้ว่าเรื่องของการทุจริต
คอรัปช่ัน  การฉ้อราษฎร์บังหลวงที่เกิดแต่อดีตนั้น
อาจส่งผลมาจนถึงมาปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น ผู้มี
อ านาจเก่า นักการเมืองระดับชาติ นักการเมือง
ท้องถิ่น ข้าราชการในทุกๆระดับของไทย ซึ่ง
ส่วนมากเป็นบุคคลที่ใช้อ านาจจากต าแหน่งเป็น
หนทางน าไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์หรือได้
ผลตอบแทนตามที่ต้องการโดยไม่ได้ค านึงถึงว่า
เป็นการได้มาโดยสุจริตหรือไม่ เพราะบุคคล
เหล่ านี้ มั กค านึงถึ งแต่ผลประโยชน์ส่วนตน
มากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมที่ประชาชนควร
ได้รับ 

การทุจริตจึงเป็นปัญหาส าคัญที่ขัดขวาง
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และสิ่งแวดล้อม อธิบายได้ว่างบประมาณที่ใช้ใน
การพัฒนาประเทศชาติถูกกลุ่มคนผู้มีอ านาจที่ใช้
อ า น าจ ในทา งมิ ชอบโ ฉบฉวย โ อกาสจ าก

งบประมาณเหล่านั้นท าให้งบประมาณเหล่านั้น 
ไม่ถูกน าไปใช้ในด้านของการพัฒนา การแก้ปัญหา
ให้แก่สังคม จนท าให้เกิดความไม่ความเท่าเทียม
กันในสังคมและความเหลื่อมล้ าของคนในสังคม
นั้นยังคงอยู่เพราะงบประมาณเหล่านั้นไม่ได้ถูก
น ามาใช้ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่
ประชาชน (ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต, 2551 : 48) ตลอดจน
ท าให้ปัญหาคอร์รัปช่ันยังคงอยู่และขยายตัวอย่าง
ม าก เ กิ ด ค ว า มสูญ เ สี ย และ ผลกร ะทบต่ อ
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
ท าลายความเช่ือมั่นต่อระบบยุติธรรม เพิ่มภาระ
ทางการเ งินและการจัดการแก่วงการธุรกิจ       
ลดโอกาสการแข่งขันในสากล จนท้ายที่สุดอาจจะ
น าไปสู่สภาวะขาดเสถียรภาพของรัฐบาลและ    
ท าให้กลไกไม่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปได้ 

การกระจายอ านาจการปกครอง เป็นวิธีที่   
รัฐมอบอ านาจปกครองบางส่วนให้แก่องค์กร   
การปกครองที่ ไม่ ใ ช่หน่วยงานของราชการ
ส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคเพื่อให้องค์การ
นั้นสามารถจัดบริการสาธารณะบางอย่างได้โดย
อิสระตามสมควร และรัฐบาลโดยราชการ
ส่ ว น ก ล า งห รื อ ส่ ว น ภู มิ ภ า ค จ ะ ท า ห น้ า ที่
ควบคุมดูแล แต่ไม่มีอ านาจบังคับบัญชาสั่งการ 
(การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นใน
ประเทศไทย, 2545 : 525) 

การกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นช่วงที่ผ่านมา
แม้จะประสบความส าเร็จเป็นที่พอใจในหลายด้าน 
แต่ก็ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นหลายประเด็น ดังที่ได้มี
ปรากฏตามสื่อต่างๆ ในเรื่องการฉ้อราษฎร์บังหลวง
ตามเยี่ยงอย่างของระบอบราชการ และการบริหารงาน
ตามระบบที่เกิดจากสามัญส านึกของผู้บริหาร 
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เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ภาพลักษณ์
ของการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวม แม้จะมี
ความพยายามพัฒนาสมรรถนะในการบริหาร     
ทั้งด้านการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ   
การควบคุม การติดตามและประเมินผล แต่ก็มิ
เกิดความชัดเจน เนื่องจากความหย่อยยานของ
การติดตามและประเมินผล (การปกครองท้องถิ่น
ว่าด้วยทฤษฎี แนวคิดและหลักการ, 2550 : 66) 
ดังนั้นจึงต้องมีการจัดการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้น      
จนน ามาสู่การมอบรางวัลให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สามารถบริหารนโยบายด้านการ
ป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร 
ให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จากที่ ได้อธิบายไปในข้างต้น จึงจ า เป็น     
อย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องตระหนักถึงภัยจาก
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันที่ส่งผลกระทบต่อ
อนาคตของประเทศและเข้ามามีส่วนร่วมใน     
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ใ ห้ เ กิ ด ก า ร เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ก ล ไ ก
กระบวนการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงน ามาสู่
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต, 2551 : 4) 
“โครงการส่ งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตด้วย
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นใน
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและ 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จึงเห็นสมควร
พิจารณาให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริตประจ าปี 2559 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บริหารราชการ
ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งด าเนินการ
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และเพื่อ
ยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่
สังคม” (ประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2559)  

บทความช้ินนี้ผู้ศึกษาต้องการศึกษาการ
ด าเนินการจัดการด้านการป้องกันการทุจริตของ
เทศบาลนครปากเกร็ดรวมถึงประสิทธิภาพของ
นโยบายการบริหารจัดการด้านการป้องกัน      
การทุจริต เนื่องจากโครงการส่งเสริมท้องถิ่น
ปลอดทุจริตของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่
ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรการ
ป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้
การบริหารราชการเกิดความคุ้มค่าในส่วนของ 
การบริหารทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยผู้ศึกษาน าเอาเทศบาลนครปากเกร็ด
มาเป็นกรณีศึกษาในบทความนี้ เนื่องจากเทศบาล
นครปากเกร็ดได้รับรางวัลเป็นท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562) โดยหวังว่าบทความช้ินนี้จะสามารถ
เป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตให้แก่ทุก 
ภาคส่วนในการน าไปปฏิบัติหรือปรับปรุงการ
บริหารงานด้านการป้องกันการทุจริตในทุกระดับ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการด าเนินการด้านการป้องกัน

การทุจริตของเทศบาลนครปากเกร็ด อ าเภอ    
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
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2. เพื่อศึกษาผลลัพธ์การด าเนินการด้านการ
ป้องกันการทุจริต เทศบาลนครปากเกร็ด อ าเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

บทความช้ินนี้ผู้ศึกษาใช้การวิเคราะห์เอกสาร
(Documentary Research) ใช้วิธีสัมภาษณ์
(Interview) จากบุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญและผู้ที่
เกี่ยวข้องในเรื่องการด าเนินการด้านการป้องกัน
การทุจริตและผลลัพธ์ของการด าเนินนโยบายด้าน
การป้องกันการทุจริต โดยผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา
จากเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ระบบราชการไทย รวมถึงการศึกษาจากเอกสาร 
ข้อมูลด้านการป้องกันการทุจริตและข้อมูลอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อเป็นวิธี
หลักในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็น
วิธีการหนึ่งของการท าบทความเชิงคุณภาพ 
 

ผลการวิจัย 
1. การด าเนินการด้านการป้องกันการทุจริต 
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานขององค์กร  

ที่ได้ด าเนินการตามมิติต่างๆตามแนวทางการ
จัดท าแผนโครงการต่างๆ ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช 
ก าหนดในโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต มี
มิติในเรื่องการส่งเสริมบทบาท และการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน รวมทั้งการส่งเสริมและ
ก าหนดกลไกตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แผนการปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจ าปีเป็นการรวบรวม
แผนงานโครงการจากแผนการพัฒนาเทศบาล ที่มี
เป้าหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ใน 5 มิติ ท่ีสามารถจะพิจารณาจัดท าโครงการใน
แต่ละปีของเทศบาลนครปากเกร็ดให้สอดคล้อง

กับมิติดังกล่าวเพื่อการก้าวสู่ท้องถิ่นต้นแบบ   
ด้านการป้องกันการทุจริต 

มิติแรกการปลูกและปลุกจิตส านึกการ
ต่อต้านการทุจริต เป็นการสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ให้แก่บุคลากรภายในองค์กรทั้ ง
ข้าราชการประจ าและข้าราชการการเมือง ที่เป็น
ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อให้บุคลากร
ภายในองค์กรมีจิตส านึกไม่ก่อการทุจริต ซึ่งการ
ทุจริตนั้นมีหลากหลายรูปแบบ แต่การทุจริตที่
สามารถส่งผลกระทบในวงกว้างหรือคนหมู่มาก
นั้นคือ การทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งการทุจริตเชิง
นโยบายนั้นเป็นการโกงกินโดยอาศัยรูปแบบของ
กฎหมาย เป็นการโกงตั้งแต่ภาครัฐที่เป็นผู้ก าหนด
นโยบาย และภาคเอกชนผู้ซึ่งมีส่วนในนโยบาย
หรือสัมปทานท่ีภาครัฐนั้นได้มอบให้ การทุจริตต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ เป็นการใช้อ านาจและหน้าที่
แสวงหาประโยชนอันเกิดจากความร่วมมือกัน 
โดยมีข้าราชการเจเาพนักงานให้ความร่วมมือหรือ
ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน การทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้างซึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะมีช่อง
โหว่ให้มีการทุจริตกันได้อย่าง ง่าย โดยอาศัย
ความเป็นหน่วยงานราชการด้วยกันจนไม่ถูก
เพ่งเล็ง และรวมถึงการต้องสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชนเด็กและเยาวชน      
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น เทศบาลนครปากเกร็ดจึง
ได้ท าโครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพื่อปรบั
ระบบและสร้างความตระหนักในการปราบปราม
การทุจริต โดยสร้างความร่วมมือในองค์กรใน
รู ป แ บ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ท า ง วิ ช า ก า ร ใ ห้ แ ก่
คณะกรรมการและคณะท างานประจ าทุกเดือน
เพื่อให้ผู้บริหารและทุกส่วนราชการตระหนักถึง
การบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี
และจัดการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจตาม
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โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานและ
กฎหมายท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากร ของเทศบาล     
มีพฤติกรรมอยู่ในกรอบ กฎหมาย กฎระเบียบ ที่ 
พึงปฏิบัติ เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
ความตระหนักแก่เด็ก และเยาวชนนั้น เทศบาลได้
จัดท าโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมือง
การปกครอง และการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่ง
เป็นโครงการที่จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน
สังกัดเทศบาลโดยมีกิจกรรมอบรมในความรู้     
การบริหารงานของเทศบาลนครปากเกร็ด 

มิติที่สองการบริหารราชการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต เน้นมาตรการสร้างความโปร่งใสใน 
การปฏิบัติราชการและเจ้าหน้าที่การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อความเป็นธรรมแก่ประชาชน 
การเชิดชูเกียรติมอบรางวัลแก่หน่วยงานหรือ
บุคคลที่ได้ด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่นๆ เพื่อที่จะเป็น
แบบอย่างที่ดีและจัดการท ามาตรการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
เทศบาลนครปากเกร็ดได้ก าหนดให้มีมาตรการ
ทางด้านบริหารงานบุคคล คือมาตรการแนวทาง
ป้องกันการถูกแทรกแซงและมีมาตรการการ
บริหาร งบประมาณ การเงิน การคลัง และ
ทรัพย์สินมีกิจกรรมสร้างความโปร่งใส การบริหาร
ด้านการเงิน ทรัพย์สินและบริการสาธารณะ    
โดย น ามาเช่ือมกับกิจกรรมการตรวจประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติราชการ เพื่อสร้างความ
ร่วมมือภายในองค์กร ในรูปแบบการจัดประชุม
ทางวิชาการเดือนละหนึ่งครั้ งเพื่อให้ทุกส่วน
ราชการและจัดกิจกรรมลดขั้นตอนการให้บริการ
ประชาชนโดย 

มิติที่สามการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางที่จะเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน การรับฟังความคิดเห็นการ
รับเรื่องและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ของประชาชนและการส่งเสริมให้ประชาชนมี 
ส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เทศบาลนครปากเกร็ดได้พัฒนาและ
ปรับปรุงข่าวสารและสร้างช่องทางให้ ประชาชน
เข้าถึงการประชาสัมพันธ์และงานบริการต่างๆ
ของเทศบาลรวมถึงพัฒนาข้อมูลข่าวสารอย่าง
ต่อ เนื่ องและสร้ างช่องทางการสื่ อสารที่น า
เทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่ออ านวยความสะดวก    
จัดประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหอกระจายข่าว 
28 ชุ ม ช น  เ ปิ ด ช่ อ ง ท า ง ก า ร รั บ ส่ ง  SMS, 
Facebook และ ระบบcall center สายด่วน
1132. กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและจัดเวที
ประชาคมเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่
เทศบาลจัดขึ้นเพื่อให้ชุมชนเสนอปัญหาตาม 
ความต้ องการที่ แท้ จริ งของ ชุมชน ซึ่ ง เป็น        
การเสริมสร้างกลไกและช่องทางการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของ
เทศบาลเพื่อส่งเสริมบทบาทประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่ นและตั ดสิน ใจ ในการบริหาร 
รวบรวมปัญหาความต้องการ และก าหนด
แผนงานโครงการ โดยชุมชนเองมีส่วนร่วมในการ
จัดติดตาม ตรวจสอบโครงการของชุมชน  

มิติที่สี่การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ต้องมีการจัด
วางระบบและรายงานการควบคุมภายใน การสนับสนุน
ให้ ภาคประชาชนให้ มี ส่ วนร่ วมตรวจสอบ       
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การปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้  การส่งเสริมบทบาท     
การตรวจสอบของสภาท้องถิ่น เป็นการเพิ่ม
บทบาทของฝ่ายสภาให้มีอ านาจในการตรวจสอบ
การท างานของฝ่ายบริหาร ให้เป็นไปตามหลัก 
การถ่วงดุลอ านาจ เป็นการตรวจสอบถ่วงดุล    
ฝ่ายบริหารให้การท างานที่อาจจะก่อให้เกิด     
การทุจริตได้ การพัฒนาเครือข่ายกับทุกภาคส่วน
ในการป้องกันการทุจริต คือการบูรณาการ    
ความร่วมมือเข้ากับภาคส่วนอื่นๆในการเข้ามามี
ส่วนในการส ารวจตรวจสอบการท างาน เทศบาล
นครปากเกร็ดมีโครงการพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์
ด า รงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นโครงการที่
ปรับปรุงกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของ
เทศบาลโดยปรับปรุงคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบเพื่อกลั่นกรอง เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
เทศบาลนครปากเกร็ดได้ ก าหนดบทบาทของ 
สภาเทศบาลผ่านกิจกรรมส่งเสริมบทบาทของ
สภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบสมาชิก
สภาร่ วม เป็ นคณะกรรมการ ในการรั บฟั ง      
ความคิดเห็นในโครงการต่างๆแบบมีส่วนร่วม 

มิติที่ห้าความพร้อมในการเป็นท้องถิ่น
ต้นแบบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริต หมายถึง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ร่วมลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่ วมมือเรื่ องการ เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกัน    
การทุจริตกับส านักงาน ป.ป.ช. โดยมีคุณลักษณะ
ประกอบด้วย 5 มิติ  

ความพร้อมด้าน บุคลากร แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 4 ปี แผนปฏิบัติการประจ าปี และ
งบประมาณที่แสดงถึงความยั่งยืนและต่อเนื่องใน
การเป็นต้นแบบ ความพร้อมด้านการแก้ไข 

ปรับปรุ ง หรือออกระเบียบ ค าสั่ ง ประกาศ 
ข้อบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุน
การป้องกันการทุจริตและความพร้อมด้านข้อมูล
และจ านวนเครือข่ ายขององค์ กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นทีจ่ะขยายผล 

เทศบาลนครปากเกร็ดได้ด าเนินการโดย
จัดท าแผนพัฒนา4ปี ได้วิเคราะห์และก าหนด
ต าแหน่งจากภารกิจที่ด าเนินการในแต่ละส่วน
ราชการรวมถึงเทศบัญญัติงบประมาณ และ
พัฒนาเครือข่ายให้ความรู้ให้ข้อมูลข่าวสารแก่
หน่วยงานของรัฐประชาชนทุกภาคส่วนและ
เยาวชนเพื่อการท างานร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและจัดท าโครงการพัฒนาองค์กรสู่ “นคร
แห่งความสุข” เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อรองรับที่
เทศบาลนครปากเกร็ดจะเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต และ
โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป็นโครงการ
ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อปรับระบบ และสร้างความ
ตระหนักในการปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบอย่างจริงจัง โครงการมีรูปแบบการจัดการ
ปลูกฝังจิตส านึกและสร้างความตระหนักถึงการ
บริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
ให้สอดคล้องกับมิติทั้ง 5 มิติ และแต่งตั้ง
คณะท างานด้านการป้องกันการทุจริตและจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต 

2. ผลลัพธ์การด าเนินการด้านการป้องกัน
การทุจริต 

ผลลัพธ์จากการด า เนินแผนปฏิบัติการ    
ด้านการป้องกันการทุจริตตามที่เทศบาลนครปาก
เกร็ดได้ท าตามมิติทั้ง5 มิติโดยจะท าการเป็น    
การรวบรวมแผนงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
ผ่านกระบวนการที่มีการตรวจสอบติดตามก่อนที่
โครงการจะน าลงสู่ภาคประชาชนและมีการ
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ตรวจสอบของหน่ วยตรวจสอบส านักงาน
ตรวจสอบแผ่นดินจะช่วยให้เทศบาลได้มีแนวทาง
พิจารณาแผนงานโครงการและกิจกรรมของ
เทศบาล ไ ด้ ค รบถ้ วนถู กต้ อ งและสามารถ
ประเมินผลได้  ท าให้เทศบาลนครปากเกร็ดมี
ขั้นตอนในการตรวจสอบโครงการกิจกรรมต่างๆ 
ที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการติดตามผล    
การด าเนินงานของบุคลากรทางการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีโดยจะประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานเพื่อก าหนดผลประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิ เศษเป็นประจ าทุกเดือนก็จะ
สามารถท าให้เป็นการป้องกันการทุจริตภายใน
องค์กรได้ และโครงการนครแห่งความสุขที่จัดท า
ขึ้นเพื่อรองรับการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตในการสร้าง
ความตระหนักในการปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างจริงจังโดยมีรูปแบบใน    
การปลูกฝังจิตส านึกแก่ บุคลากรภาครัฐ ประชาชน
ทุกภาคส่วน และ เยาวชนให้มีจิตส านึกรักท้องถิ่น
ของตนเอง สร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝัง
หลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล 
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มี
ความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่นสามารถสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนที่มีความเข้มแข็ง ในการเฝ้าระวังการ
ทุจริตสามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ 
รวมถึงเครือข่ายทุกๆภาคส่วนในการตรวจสอบ

การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร 
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากปัญหาดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

ในประเทศไทยจึงเป็นที่มาของการที่ส านักงาน
ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช) จึงมีการมอบรางวัลให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สามารถ ด าเนินงานให้เป็นไปตาม
รูปแบบที่ทาง ป.ป.ช.ได้จัดท าไว้เป็นเพื่อแบบแผน
ในการปฏิบัติ โดยบทความช้ินนี้  ช้ีให้เห็นถึง
ประเด็นส าคัญของการที่เทศบาลนครปากเกร็ด
สามารถเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นๆ สามารถน าแนวทางการปฏิบัติ
ไปปรับใช้กับ องค์กรของตนเองได้ 

โดยการด าเนินการหลักๆของเทศบาลนคร
ปากเกร็ดกับมิติด้านการป้องกันการทุจริตทั้ง 5 
มิติจนท า ให้เทศบาลนครปากเกร็ดได้รับรางวัล
เป็นท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ซึ่ง
ก็มีความสอดคล้องกับ หลัก ธรรมาภิบาล (Good 
Governance) เป็นหลักการที่น ามาใช้บริหารงาน
ในปัจจุบันอย่างแพร่หลายเพราะ ช่วยสร้างสรรค์
แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม  อ ง ค์ ก ร ใ ห้ มี ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิภาพการท างานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ  ข อ ง ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล มี
องค์ประกอบท่ีส าคัญ 6 ประการ 1. หลักนิติธรรม 
คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและ
กติกาต่าง 2. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและ
เชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม เพื่อสร้าง ค่านิยมที่ดี
งามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ได้แก่ ความซื่อสัตย์
สุจริต ความเสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร 
ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น 3. หลักความโปร่งใส  
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คือ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้
ประชาชน สามารถเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารได้
สะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินผลที่มี ประสิทธิภาพซึ่ ง    
จะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และ
ช่วยให้การท างานของภาครัฐ 4. หลักความมี 
ส่วนร่วม  คือ การท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ 
และเสนอความเห็นในการโดยเปิดโอกาสให้
ประชาชน 5. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหาร ทั้ง
ฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ า ต้องตั้งใจ
ปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ มี ความรับผิดชอบต่อ
ความบกพร่องในหน้าท่ีการงานท่ีตนรับผิดชอบอยู่ 
6. หลักความคุ้มค่าผู้บริหารต้อง ตระหนักว่ามี
ทรัพยากรค่อนข้างจ ากัดจะต้องยึดหลักความประหยัด 
และความคุ้มค่า 

หลักการด าเนินการด้านการป้องกันการทุจริต
ของเทศบาลนครปากเกร็ดได้ท าการสอดคล้องกับ  

มิติที่ 1 สัมพันธ์กับหลักคุณธรรม (ในหลัก 
ธรรมภิบาล) เป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ให้แก่บุคลากรภายในองค์กร ท้ังข้าราชการประจ า
และข้าราชการการเมือง ที่เป็นทั้งฝ่ายบริหาร 
และฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กร
มีจิตส านึกไม่ก่อการทุจริต   

มิติที่ 2 สัมพันธ์กับหลักความโปร่งใส (ใน
หลักธรรมภิบาล) ที่เน้นมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการและเจ้าหน้าที่การใช้
ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไป ตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อความเป็น
ธรรมแก่ประชาชน การเชิดชูเกียรติมอบรางวัลแก่ 
หน่วยงานหรือบุคคลที่ได้ด าเนินกิจการ การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้ เป็นตั วอย่ างที่ ดีแก่บุคคลอื่นๆ 
เพื่ อที่ จะ เป็น แบบอย่ างที่ ดี และจัดการท า

มาตรการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต   

มิติที่ 3 สัมพันธ์กับหลักการมีส่วนร่วม (ใน
หลักธรรมภิบาล) มีการส่งเสริมบทบาทและการ  
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในแง่ของการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการรับฟังความเห็นและ
การรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน มีการสร้าง
กลไกการส่งเสริม การมีส่วนร่วมส าหรับประชาชน
ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นการรับฟังความคิดเห็น การรับเรื่องและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของประชาชน
และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม บริหาร
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

มิติที่ 4 สัมพันธ์กับหลักความรับผิดชอบ (ใน
หลักธร รมภิบาล ) ผู้ บริ ห ารตลอดจนคณะ
ข้าราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและ ข้าราชการ
ประจ าต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดี
โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการเพื่อ อ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ และมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีของตน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. การให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งสามารถขยายเป็นเครือข่าย
และองค์การภาคประชาชนในการตรวจสอบที่
เข้มแข็ง 

2. การให้ความรู้ โดยการจัดอบรมให้ความรู้
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการทอ้งถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  

3. เสนอแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีสถาบันพัฒนาคนในท้องถิ่นของตนเพื่อเป็น     
การปลูกฝังค่านิยมต่อต้านการทุจริต 



 
การน าเสนอโครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา  

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 15 กันยายน 2561 

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
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