ส่วนที่ ๑
บทนำ
๑. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ ยงของการทุจ ริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการเกิดการทุจริตที่อาจ
เกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการ
ปราบปรามการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น
ได้ แ ก่ การกระจายอ านาจสู่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แม้ ว่ า โดยหลั ก การแล้ ว การกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้บริการต่างๆ ของรัฐบาลสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน
สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานวิจัย เรื่อง “แนว
ทางการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สะท้อนสภาพหรือ
ลักษณะปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถแบ่งสภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดังนี้
1. สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชีการ
จัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง
ส่วนใหญ่ พบว่า กระบวนการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับด้านงบประมาณ
การทาบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละเลยไม่
ปฏิบัติหรือไม่ทาตามระเบียบฯ และอ้างว่าไม่ทราบเกี่ยวกับ เรื่องที่มีการให้จัดทาและไม่จัดทาซึ่งเมื่อพิจารณา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนเรื่องที่กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่จัดทาอันเป็นผลก่อให้เกิดการทุจริตใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล
ข้อมูลตัวเลขจากการสารวจพบว่า การทุจริตเกิดจากตัวบุคคล โดยเฉพาะ ผู้บริหารท้องถิ่น
และ
สมาชิกสภาท้องถิ่นบางส่วน ปรากฏว่า ร้อยละ 12 มีญาติหรือพวกพ้องมาเป็นผู้รับเหมาการจัดซื้อจัดจ้างที่มี
การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องหรือกลุ่มญาติของตัวเอง
3. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย
ในส่ ว นช่ องว่างของกฎหมายและระเบีย บต่างๆ มุ่งวิเคราะห์ ร ะบบตรวจสอบและระบบ
โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ระบุว่า ระบบการตรวจสอบไม่ทั่วถึง
4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม จากการศึกษาค้นคว้าพบว่ามีบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก มีพนักงานท้องถิ่นที่ได้
บรรจุเข้ารับราชการโดยมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไป และผ่านการนิเทศงานมาน้อยหรือ ไม่มีความรู้
เฉพาะด้านดีพอ เช่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการการกาหนดราคากลาง หรือ การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
และส่วนหนึ่ง พบว่าหัวหน้าส่วนการคลังไม่ได้มีความรู้ทางด้านการพัสดุในทางปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไปก็หมิ่นเหม่ใน
การถูกตรวจสอบและผิดวินัย หรือ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตลอดจน
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เห็นถึงการไม่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยสรุปผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารท้องถิ่น ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งต่าง ๆ จาเป็นต้องมี
การเพิ่มพูนความรู้และควรรู้เพราะถ้าบางส่วนไม่มีความรู้ความเข้าใจเป็นผลทาให้ปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ
ผิดพลาดได้
5. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบจากการศึกษาค้นคว้า พบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่งไม่ชี้แจงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ให้ประชาชนทราบ
6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคส่ ว นต่ า ง ๆ จากการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ ต รวจสอบองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เ ป็ น
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพียงหน่วยงานเดียวมีกาลังคนไม่เพียงพอ และไม่สามารถลงไปตรวจได้ทุก
พื้นที่ ที่กระทาได้ก็เป็นเพียงการสุ่มตัวอย่างเท่านั้น
ส่วนระบบการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักพบว่าผู้บริหารท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่าง
เคร่งครัดและฝ่ายสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องทาหน้าที่เป็นฝ่ายกากับดูแลและควบคุม
คอยตรวจสอบการทางานของฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อประโยชน์
ของประชาชนแต่กลับพบว่าปัจจุบันฝ่ายสภาท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่กลับกลายเป็นกลุ่มเดียวกับผู้บริห ารท้องถิ่น
จึงทาให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่นได้น้อย
7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมีอิทธิพล จากการศึกษา
พบว่าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง ยังมีอิทธิพลหรืออานาจที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตได้ โดยเฉพาะ
อิทธิพลและอานาจของฝ่ายการเมืองที่ครอบงาหรือสามารถให้คุณให้โทษต่อเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการท้องถิ่น
ตลอดจนการใช้อิทธิพลข่มขู่หรือกีดกันผู้เสนอราคารายอื่น ๆ การบีบบังคับให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจรับงาน
โครงการต่าง ๆ ตลอดจนบางครั้งประชาชนในท้องถิ่นไม่กล้าที่ จะให้การเป็นพยานเพื่อเอาผิดกับผู้ทุจริต และ
ส่วนหนึ่งวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกจิตใจคนในสังคมไทยมานาน เช่น ความเกรงกลัวอิทธิพล การนับถือผู้มีบารมี
การส านึกบุญคุณของผู้ มีพระคุณ สิ่งเหล่ านี้ทาให้ผู้ บริห ารท้องถิ่นใช้อานาจหน้าที่การงานในการแสวงหา
ผลประโยชน์
ดั ง นั้ น ปั ญ หาที่ มี ใ นท้ อ งถิ่ น คื อ ความสั ม พั น ธ์ ที่ แ ข็ ง แกร่ ง ระหว่ า งนั ก การเมื อ งทั้ ง ใน
ระดับ ประเทศกับนั กการเมืองระดับท้องถิ่น นักการเมืองระดับท้องถิ่นกับนักธุรกิจ กลุ่ มผลประโยชน์และ
นักการเมืองระดับท้องถิ่นกับข้าราชการ บุคคลกลุ่มนี้ยังมีความเข้มแข็งมากกว่าพลังในการตรวจสอบของภาค
ประชาชน และภาคประชาสังคมและสิ่งที่ต้องส่งเสริมก็คือ ทาอย่างไรให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งเพื่อคาน
อานาจอิทธิพลได้
สำเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็น
ได้ดังนี้
๑) โอกำส แม้ ว่ า ในปั จ จุ บั น มี ห น่ ว ยงานและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะของข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
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คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น
๓) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้
๔) กำรผูกขำด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิ ทธิในการดาเนินโครงการของรัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ โครงสร้าง
พื้นฐานของรัฐ
๕) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการจะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่มรายได้พิเศษให้กับตนเองและครอบครัว
๖) กำรขำดคุณธรรม จริยธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุ ณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงตัวบาป
น้อยลง และมีความเห็ น แก่ตัว มากยิ่ งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่ ว นตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม
๗) มีค่ำนิยมที่ผิด ปั จ จุ บั นค่านิยมของสั งคมไทยเปลี่ยนไปจากยกย่องคนดี คนที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนมีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้ว ยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องธรรมดา เห็นคนซื่อตรงเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด
ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อราษฎร์ บังหลวงโดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
บ้านเมือง
2. หลักกำรและเหตุผล
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์มาเป็นเวลานาน ไม่เว้นแม้แต่
ประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกาลังพัฒนา จะมีความแตกต่างกันที่ความรุนแรงของปัญหาว่ามีมากน้อยเพียงใด
การทุจริตคอร์รัปชั่นได้ส่งผลให้สังคมไทยเกิดปัญหาความยากจน การกระจายรายได้ที่ไม่ เป็นธรรม มีความ
เหลื่อมล้าในสังคม บั่นทอนความมั่นคง ความสงบสุข และมีผลกระทบต่อกระบวนการพัฒนาประเทศในทุก
ระดับ ซึ่งจากการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International) พบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นลาดับที่ 61 ของโลก
ซึ่งอยู่ในลาดับต้นๆของเอเชีย และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงโดยมีจานวนเม็ดเงินที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้นและ
มีลักษณะการกระทาเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและยากแก่การติดตามตรวจสอบ หากไม่มีการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างจริงจังแล้ว การทุจริตคอร์รัปชั่นจะกัดกร่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทยจนยากแก่การแก้ไขได้ใน
ระยะยาวแม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่ านมา ประเทศไทยได้แสดงให้ เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม

-4รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยได้มีแ นวโน้มที่ลด
น้อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่ในพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทย
บางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมา
ตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการ
ทางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกั นจึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความ
พยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพขาดความเข้มแข็ง
สื บ เนื่ อ งจากยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) มุ่งเน้นการสร้างจิตสานึกของประชาชนให้มีทัศนคติและค่านิย มในการต่อต้านการ
ทุจริต เน้นการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์
“สังคมไทย มีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล” สาหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เน้นที่การบูรณาการการทางานขององค์กร/หน่วยงาน
ที่เป็นองค์กรหลัก รวมถึงภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก
ภาคส่วน เพื่อเฝ้าระวังปัญหาการทุจริตโดยสามารถรักษาระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตใน อันดับที่ ๓๘ ของ
โลก จนกระทั่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐบาลและคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รั บ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีรับรู้การทุจริต (Corruption PerceptionsIndex : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔
ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น
๖ ยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI)
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เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3(พ.ศ. 2560-2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่ งใส สร้างค่านิ ยม วัฒ นธรรม สุ จริตให้เกิดในสังคมอย่างยังยืน จึ งได้ดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่ า นโครงการ/กิ จ กรรม/มาตรการต่ า งๆ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมอย่ า งชั ด เจน อั น จะน า ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
อนึ่ง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตนี้ จะสามารถบรรลุผลได้ขึ้นอยู่กับความมีประสิทธิผล
ของการดาเนินโครงการ กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดขึ้น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในแต่ละ
มิติ และผู้บริหารท้องถิ่นแสดงเจตจานงอันแน่วแน่ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยตนเอง
อย่างแท้จริงและต้องนาเจตจานงนั้นไปสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมอย่างแท้จริงและมีความยั่งยืน ต่อไป

