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1. หลักการและเหตุผล  

1.1 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้ 
จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น 
เครื่องมือชี้นําการพัฒนาเครือข่ายภาคีทุกภาคส่วนในด้านกระบวนการป้�องกันและปราบปรามการทุจริตที่ ยั่งยืน
และตอ่เนื่องทั้งภายในและภายนอกประเทศ มุ่งเน้นการสร้างปจัจัยขับเคลื่อนการดําเนินการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นแกนกลางประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้�องกันและปราบปรามการทุจริตให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระยะ 5 ปีข้างหน้า             
ซึ่งสาระสําคญัของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้�องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 ได้ กําหนดวิสัยทัศน์                  
ว่า “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริหารงานด้านความโปร่งใน ต่อต้านการทุจริต” โดยกําหนดให้มีการดําเนินงาน ใน 
5 ยุทธศาสตร์� ดังนี้  

ยุทธศาสตร์�ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของ คน
ไทยในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  

ยุทธศาสตร์�ที่ 2 บูรณาการการทํางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย ใน
ประเทศ  

ยุทธศาสตร์�ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่างประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างองคค์วามรู้ ด้านการต่อต้านการทุจริตให้ กับบุคลากรทุกภาคส่วน 
 
  1.2 คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กําหนด
มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปญัหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ และ หนว่ยงานของรัฐ 
โดยมุ่งเน้น การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ดังนี้ 
  ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้�องกันและแก้ไขปัญหา 
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้�าระวัง เพื่อสกัดก้ันมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติ                
มิชอบ 
  ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทําการ 
หรือเก่ียวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช ้หรือผู้ สนับสนุน ให้ หัวหน้าส่วนราชการ และ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ภายใต้ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน  
พ.ศ.2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ประกอบ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้ บังคับใช้ มาตรการทางวินัย มาตรการทาง
ปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว  

ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ให้ หัวหน้าส่วนราชการ และ 
หัวหน้าหนว่ยงานของรัฐ มีหน้าที่ในการควบคุม กํากับดูแลการดําเนินงานให้ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 อย่างเครง่ครัด 

 
 
 
 
 



 
 
 
ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดําเนินการตาม ข้อ 2 และข้อ 3 

ให้ ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี  
ข้อ 5 ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ดําเนินการแสวงหา 

รวบรวม และดําเนินการอ่ืนใด เพื่อให้ ไดม้าซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียด และ 
พิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการดําเนินงานตาม ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และ ขอ้ 4 
และรายงานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่าง              
ต่อเนื่อง 

1.3 นโยบายของรัฐบาล ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 10          
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติ             
มิชอบ ในภาครัฐ  

ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังคา่นิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการ รักษา
ศักดิ์ศรีของความเปน็ขา้ราชการและความซื่อสัตย์ สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี ประสิทธิภาพ
เพ่ือป้�องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง เครง่ครัด ยกเลิกหรือ
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไมจ่ําเป็นและสร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปดิช่องโอกาสการ
ทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้ 
เวลานาน ซ้ําซ้อนและเสียค่าใช้ จา่ยทั้งของภาครัฐและประชาชน 

 
2. การดําเนินงาน  
เพ่ือให้ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต นโยบายของรัฐบาล            

ที่ตอ้งการใหข้้าราชการทั้งหลายเกิดสํานึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้าที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการควร         
แก่ความไว้ วางใจและเชื่อมั่นของปวงชน องค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง ไดด้ําเนินงานระเบียบ/คําสั่ง/ หนังสือ
สั่งการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แล้วเสร็จ 23 กิจกรรม  
สรุปได ้ดังนี้ 

 1. สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงินงบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สิน 
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องอย่างเครง่ครัด  

2. สร้างความโปร่งใสในการให้ บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้ เกิดความพึงพอใจแก่ 
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

 3. มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน  
4. มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการ 

ดําเนินการอ่ืนใดของผู้ มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5. ดําเนินการให้ มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี

คุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี  
6. มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอที่ได้ ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือ การ

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. ดําเนินการให้ มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดําเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน 

กลา่วหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 8. จัดให้ มีการเปิดเผยข้อมูลขา่วสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลขา่วสารของทางราชการ 
 
 
 
 
 



 
 
 9. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ 

จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎขอ้บังคับ ที่กําหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ ประชาชนทราบและตรวจสอบ ได้  

10. มีการปิดประกาศ เผยแพร่  ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี            
ส่วนวนร่วมตรวจสอบของประชาชน  

11. มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่ของ องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู ่และสุขอนามัย ของประชาชน
ในทอ้งถิ่น  

12. มีช่องทางให้ ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ โดยสะดวก  
13. มีรายงานหรือแจ้งเปน็ลายลักษณ์อักษรให้ ประชาชน ผู้รอ้งเรียน/ร้องทุกข์ได้ ทราบถึงการรับ เรื่อง 

ระยะเวลา และผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์  
14. ดําเนินการให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดทํางบประมาณ 
15. ดําเนินการให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ  
16. ดําเนินการให้ ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
17. มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ ผู้ กํากับดูแล  
18. มีการติดตามระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้ มีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือบริหาร ความ

เสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ ผู้ กํากับดูแล 
 19. ส่งเสริมให ้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ          

แตง่ตั้ง โอน ย้ายขา้ราชการ พนักงานจ้าง  
20. ส่งเสริมให ้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จา่ยเงิน การ

หาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ  
21. ส่งเสริมให ้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ ทั้งนี้ ให้ อยู่ภายใต้ ระเบียบ         

ข้อบังคับของกฎหมาย 
 22. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ มีความรู้ ความเขา้ใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้          

เป็นไปตามกฎหมาย ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ กําหนดไว้  
23. ส่งเสริมให ้มีการดําเนินการระวังการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3. การดําเนินงาน  
3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงินงบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ ประโยชน์ใน ทรัพย์สิน

ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง เครง่ครัด  
3.2 สร้างความโปร่งใสในการให้ บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้ เกิดความพึงพอใจแก่ 

ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  
3.3 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน 
3.4 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือ                 

การดําเนินการอ่ืนใดของผู้ มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.5 ดําเนินการให้ มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี  
3.6 มีการให้ ความรวมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอท่ีได้ ดําเนินการตามอํานาจหน้าที ่เพ่ือ

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.7 ดําเนินการให้ มีเจา้หน้าที่ท่ีรับผิดชอบ ดําเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน        

กลา่วหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ  
3.8 จัดให้ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลขา่วสารของทางราชการ       
3.9 มีการเผยแพร่ ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ

จัดหาพสัดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎขอ้บังคับ ที่กําหนดให องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ ประชาชนทราบและตรวจสอบ ได้  

3.10 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี           
ส่วนรว่มตรวจสอบของประชาชน  

3.11 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่ของ องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู ่และสุขอนามัย ของประชาชน
ในทอ้งถิ่น  

3.12 มีช่องทางให้ ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ โดยสะดวก 
 3.13 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน ผู้รอ้งเรียน/ร้องทุกข์ได้ ทราบถึงการรับ เรื่อง 

ระยะเวลา และผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
3.14 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดทํางบประมาณ 
 3.15 ดําเนินการให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ  
3.16 ดําเนินการให้ ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน  
3.17 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ ผู้ กํากับดูแล 
 3.18 มีการติดตามระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้ มีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือบริหาร 

ความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ ผู้ กํากับดูแล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.19 ส่งเสริมให ้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ บรรจุ 
แตง่ตั้ง โอน ย้ายขา้ราชการ พนักงานจ้าง  

3.20 ส่งเสริมให ้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- จา่ยเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ  

3.21 ส่งเสริมให ้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ ทั้งนี้ ให้ อยู่ภายใต ้ระเบียบ 
ข้อบังคับของกฎหมาย  

3.22 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ มีความรู้ ความเขา้ใจ ในการปฏิบัติหน้าที ่ให้  
เป็นไปตามกฎหมาย ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ 
  3.23 ส่งเสริมให ้มีการดําเนินการระวังการทุจริต 
 
 4. ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน 

 ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปญัหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ          
พ.ศ.2561 มีปจัจัยในการสนับสนุนและผลักดันการดําเนินงานให้ ประสบความสําเร็จ คือ การมีคําสั่งคณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ที่กําหนดให้ ทุกส่วนราชการและ
หนว่ยงานภาครัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข ปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบ และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) กําหนดเป็น ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานราชการ จึงถือเป็นนโยบายสําคัญที่ ผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ให้ ความสําคัญในการ
ดําเนินงาน  
 
5. ปัญหา อุปสรรคต่อการดําเนินงาน  

ปจัจุบันเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การ
เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีภาระงาน 
รับผิดชอบปฏิบัติประจําอยู่เป็นจํานวนมากอยู่แล้ว จึงอาจทําให้ การปฏิบัติหน้าที่ดา้นการป้�องกันและ ปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ การเสริมสรา้งคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการไม่ได้ ผลดี เทา่ที่ควร อีก
ทั้งหน่วยงานที่ขับเคลื่อนนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต และการสร้างความโปร่งใสในการ ปฏิบัติราชการ             
เช่น สํานักงาน ป.ป.ช., สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, สํานักงาน ป.ป.ท., สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงาน ก.พ.          
ต่างก็กําหนดนโยบาย หรือมาตรการต่างๆ ให้ ส่วนราชการปฏิบัติ ซึ่งมีความซ้ําซ้อนและ เป็นภาระแกเ่จ้าหน้าที่ผู้ 
ปฏิบัติมาก รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอาจไม่ตรงตามตําแหน่งงาน ซึ่งอาจไม่ สามารถนําไปเป็นผลงานในการ
พิจารณาเลื่อนระดับ หรือเลื่อนตําแหน่งได้ รวมทั้งในการดําเนินกิจกรรมหรือ โครงการต่างๆ อาจมีเจ้าหน้าที ่
บางส่วนที่เห็นว่า การดําเนินงานดังกล่าวไมเ่กิดประโยชน์กับตนเอง จึงไม่ค่อย ให้ความร่วมมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
6. ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป 
 6.1 ด้านการดําเนินงาน 
 การปลูกฝังจิตสํานึก การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัยและจรรยาข้าราชการเพ่ือจะ 

พัฒนาให้ ข้าราชการไปสู่ คุณลักษณะที่พึงประสงค ์ที่เหมาะกับระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีคือ ข้าราชการ 
ต้องเป็นผู้ ที่ทํางานอย่างมีศักดิ์ศรี ขยัน ตั้งใจทํางาน มีศีลธรรม คุณธรรม ปรับตัวได้ ทันโลก รับผิดชอบต่อ ผลงาน 
มีใจและการกระทําที่เป็นประชาธิปไตย และทํางานมุ่งเน้นผลงาน เพื่อให้ ระบบราชการไทยมีความ เป็นเลิศ นั้น 
ซึ่งตามเจตนารมณ์ของมาตรา 279 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หนว่ยงานควรมี
การดําเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง โดยควรมีการจัดตั้งหน่วยงานระดับกลุ่ม/ฝ่าย เป็น ผู้ รับผิดชอบโดยตรง มี
บุคลากรและงบประมาณสนับสนุนที่เหมาะสมเพียงพอ จึงจะทําให้ การดําเนินงาน ดังกล่าวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ อย่างเป็นรูปธรรม  

6.2 ด้านการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง                 
- การตรวจสอบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
หนว่ยงานได้ จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้อง กับ ผู้ เสนอ
งานในการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานควรมีการกําชับให้ ผู้เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุ หรือการจัดซื้อ จัดจ้างได้ 
ระมัดระวังไม่ให้ มีกรณีการแสวงหาประโยชน์ การรบัผลประโยชน์ การใช้ อิทธิพลในฐานะและ ตําแหน่งหน้าที ่           
ที่เก่ียวข้องในการจัดหาหรือการใช้ ข้อมูลลับในการจัดหาที่ผู้ มีหน้าที่ในการจัดหาล่วงรู้ จากการ ทําหน้าที่ นําไป      
ใช้ ประโยชน์ ซึ่งจะทําให้ เกิดการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างไมเ่ป็นธรรม 


