
โครงการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจ าปี ๒๕๖๓ 
........................................................ 

๑.  หลักการและเหตุผล 

 ภายใต้บริบทของประเทศไทยที่ต้องเผชิญหน้าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์        
ที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อน ท าให้กระบวนการพัฒนาการด้านต่าง ๆ  ของประเทศ
ขาดความสมดุลและก่อให้เกิดสภาพปัญหาที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่สั่งสมติดต่อกันมายาวนานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรวมถึงภาพลักษณ์และความเชื่อม่ันต่อสายตาของประชาคมโลก 
 การที่ประเทศไทยยังคงต้องประสบกับสภาพปัญหาดังกล่าวที่นับวันจะมีรูปแบบของการกระท า
ความผิดทุจริตคอร์รัปชั่นที่หลากหลายมิติและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นปัญหาของสังคมไทย        
ที่สร้างความสูญเสียที่มีมูลค่าสูงมากและมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จากการที่องค์กรเพ่ือความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International) ได้จัดล าดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชั่นของประเทศ  
ต่าง ๆ ทั่วโลก (Corruption Perceptions Index) โดยดัชนีคอร์รัปชั่นของประเทศไทยในปี ๒๕๕๙ ขยับขึ้น 
มาอยู่ในล าดับที่ ๗๑ จากที่เคยตกลงไปอยู่ในอันดับที่ ๑๐๒ จาก ๑๑๗ ประเทศ ในปี ๒๕๕๖ ซึ่งถือว่าดีขึ้น       
อันมีผลมาจากนโยบายส าคัญของรัฐบาลและ คสช. ที่ต้องการเอาชนะการทุจริตคอร์รัปชั่นให้หมดไปจาก
ประเทศไทย 
 ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายผลักดันให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติก็ตาม แต่ต้อง
ยอมรับว่าปัญหาทุจริตยังคงมีอยู่ในส่วนราชการต่าง ๆ จะเห็นได้จากสถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการกระท าของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ร้องเรียนไปยังหน่วยงานตรวจสอบหรือหน่วยงานก ากับดูแล มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี ดังนั้น 
กลไกส าคัญที่จะช่วยท าให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในวงราชการลดน้อยลง จึงต้องให้ความส าคัญกับ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่ให้เกิด
ขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่วนราชการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ร่วมกันอาสาเข้ามาท างานในลักษณะของ
เครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง ร่วมกันปลูกจิตส านึกให้เกิดความตระหนัก ร่วมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตใน
ตนเองและองค์กร ร่วมตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความโปร่งใสและ
ภาพลักษณ์ใหม่อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน 
 กรอปกับ การกวาดล้างความทุจริตประพฤติมิชอบให้หมดไปจากสังคมหรือวงราชการเป็นเรื่องยาก
และต้องใช้เวลานาน วิธีการที่จะชะล้างความสกปรกคือ การสร้างความใสสะอาดในกระบวนการบริหารงาน
และสร้างระบบถ่วงดลอ านาจในทุกระดับ ทั้งนี้จึงต้องกระตุ้นให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิ ดความ
ตระหนัก จงรักภักดีต่อประเทศชาติ และส านึกในบุญคุณของแผ่นดิน เห็นพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่ นที่จะ
เป็นตัวบ่อนท าลายและกัดกร่อนรากฐานความเข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติโดยรวม ซึ่งจะส่งผลร้ายต่อ
ลูกหลานในอนาคต ดังนั้น การสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต จึงเป็นกลยุทธ์ทางบวกที่มีโอกาสส าเร็จ
ได้อย่างรวดเร็ว โดยการดึงพลังส่วนดีของมนุษย์ออกมา พร้อมกับใช้พลังของสังคมควบคุมให้ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์สิ่งดีต่อสังคมแทนการเอาเปรียบ และค านึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน
และหมู่คณะ ทั้งนี้จึงต้องสร้างคุณภาพของคนในภาครัฐให้มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต้องช่วยกันส่งเสริมคนดี และกันคนไม่ดีออกไปจากภาครัฐ 
 
 

องค์การบริหาร… 
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่   
ในเขตจังหวัด ตามนัยมาตรา ๔๕ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๗           
แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี ได้ตระหนักถึงความส าคัญ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่ประชาชนในพื้นท่ี 

 ดังนั้น เพ่ือสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี    
ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปี  ๒๕๖๓ ซึ่ งเป็นแผนเชิงรุกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่ น               
ในแนวทางการปลุกจิตส านึกสร้างความตระหนักรู้ การตรวจสอบและเฝ้าระวังเชิงรุก องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี จึงด าเนินการโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับ
เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจ าปี ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือปลุกจิตส านึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาต่อมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อภาครัฐและประเทศชาติ ต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
 ๒.๑ เพ่ือให้ “เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี” เป็นเครือข่าย
ที่เข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
 ๒.๒ เพ่ือปลุกจิตส านึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันและการทุจริตอย่างต่อเนื่อง 
 ๒.๓ เพ่ือให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

๓. วิธีด าเนินงาน 
 ด าเนินการสร้าง พัฒนาและสนับสนุนข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรีให้มีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตและมีกิจกรรมในการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานตนเอง ดังนี้ 
 ๓.๑ เชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เข้าร่วมเป็นเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต 
 ๓.๒ จัดอบรม ให้ความรู้ ปลุกจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับข้าราชการ 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีที่สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  
 ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  จ านวน  ๑๐๐  คน 

๕. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๖๒ 

 

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ... 
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๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๖.๑ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างที่เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
 ๖.๒ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างเข้าร่วมเป็นเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเพิ่มขึ้นและเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง  
 ๖.๓ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเกิดค่านิยมต่อต้าน
การทุจริตในภาครัฐ 
 ๖.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีให้ความส าคัญกับการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริต ให้บริการด้วยความเป็นธรรมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมของเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีอย่างต่อเนื่อง 
 ๖.๕ ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเพิ่มมากขึ้น 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

๘. งบประมาณด าเนินงาน 
 งบประมาณด าเนินงาน จ านวน  ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ หน้า ๘๔ ข้อ ๓.๗ ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ปลูกจิตส านึก
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท(สองหมื่น
บาทถ้วน)  

 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ - 


