
         
 คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ๑ 

 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
๑. ความเป็นมา 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
ได้ให้ความสําคัญต่อการสร้างจิตสํานึกของประชาชนให้มีทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการ
ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภาคีท้ังในประเทศและต่างประเทศ พร้อมท้ังได้กําหนดวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องไว้ คือ 

 วิสัยทัศน์ “สังคมไทย มีวินัย โปร่งใส ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เป็นท่ียอมรับในระดับสากล”  

 สําหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้เน้นท่ีการบูรณาการการทํางานขององค์กร/หน่วยงานท่ีเป็น
องค์หลักร่วมกับภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน
เพ่ือเฝ้าระวังปัญหาการทุจริต จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญในการป้องกันการทุจริต คือ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิด
ของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บูรณาการการทํางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย
ในประเทศ 

 จากการท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. ได้ดําเนินโครงการส่งเสริมท้องถ่ินปลอดทุจริต โดยคัดเลือกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ต้ังแต่ปี 2552 เป็นต้นมา มีผลบ่งชี้หรือยืนยันให้เห็น
เป็นรูปธรรมได้ว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจํานวนไม่น้อย ได้ยึดถือหรือมีความมุ่งม่ันท่ีจะบริหารราชการให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี                          
ให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเหล่านี้     
มีความพร้อมท่ีจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต เพ่ือเป็นองค์กรแห่ง                  
การเรียนรู้และขยายผลหรือขยายเครือข่ายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ต่อไป  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 ได้ประกาศให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับรางวัล
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดีเด่นและท่ีดี ด้านการป้องกันการทุจริต ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2557 ท่ีสมัครใจเข้า
ร่วมโครงการฯ ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต และร่วมลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต กับ 
สํานักงาน ป.ป.ช. ในการส่งเสริมสนับสนุนการขยายเครือข่าย ด้านการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินแห่งอ่ืนๆ ต่อไป จํานวน 61 แห่ง ท้ังนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. ยังได้พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
ต่อไป โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต รุ่นท่ี 1 - 2 (ปี 2556 – 
2557) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่าย อปท. โปร่งใสหัวใจคุณธรรม” เผยแพร่แนวคิดในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยชักชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งอ่ืนๆ เข้าร่วมประชุม              
เชิงปฏิบัติการในปี 2557 จํานวน 344 แห่ง และปี 2558 จํานวน 979 แห่ง รวมจํานวน 1,323 แห่ง       
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 สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักงาน ป.ป.ช. จึงได้จัดทําคู่มือ “ การจัดทําแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” เพ่ือเผยแพร่แนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตให้ครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ัวประเทศซ่ึงมีจํานวน ๗,๘๕๓ แห่ง (ท่ีมา : ส่วนวิจัย
และพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง สํานักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้างข้อมูลจํานวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2558 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จาก www.dia.go.th/work/abt/index.jsp) 
ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถศึกษาการจัดทําแผนป้องกันการทุจริตได้ด้วยตนเองจากคู่มือ นําไปสู่การ
พัฒนาจัดทําแผนป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการป้องกันการทุจริตขององค์กรของตนเองได้ 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 (1) เพ่ือขยายแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปยังองค์กรปกครอง        

ส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ให้ครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ัวประเทศ 
 (2) เพ่ือรณรงค์และขยายแนวคิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงานด้วยความโปร่งใส                   
และมีความเข้มแข็งในการบริหารราชการ เพ่ือให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐาน                     
ในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเอง 

 (3) เพ่ือสร้างความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างร้ายแรง ให้แก่
คณะผู้บริหารหรือข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน และเสริมสร้าง
ทัศนคติค่านิยมในความซ่ือสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 

3. กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ประกอบด้วย  ดังต่อไปนี้ 
 มิติท่ี ๑ การปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต 
 ๑.๑ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจํา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีให้
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน  
  1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม 
  1.1.3 สร้างจิตสํานักและความตระหนักท่ีจะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกัน  แห่ง
ผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๑.๒ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 
  1.2.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
  1.2.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
  1.2.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑.๓ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  1.3.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์ สุจริต 
  1.3.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
  1.3.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 ๒.๑ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เช่น 
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       2.1.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังใน
เรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
            2.1.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
       2.1.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 ๒.๒ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
        2.2.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการ
ประชาชน รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  2.2.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทน หรือการดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ๒.๓ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นท่ีประจักษ์ ในลักษณะดังนี้ 
  2.3.1 ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 
  2.3.2 มีความซ่ือสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม 
  2.3.3 ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.๔ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  2.4.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  2.4.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอท่ีได้ดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  2.4.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ี                
โดยมิชอบ 
 มิติท่ี ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุก
ข้ันตอน โดย 
  3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 
  3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ท่ีกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได้ 



  
 คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

             ๔ 

  3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ                   
ท่ีเป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
  3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการ  ตาม
อํานาจหน้า ท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน โดยเฉพาะการดํา เนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อ                  
ความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถ่ิน 
  3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
  3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ได้ทราบถึงการได้รับ ระยะเวลา และผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํา
งบประมาณ 
  3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
  3.3.3 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 มิติท่ี ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
 ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกําหนด 
  4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 
  4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทํา
แผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง การประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล  
 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางท่ีสามารถดําเนินการได้ 
  4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
เก่ียวกับการบรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
  4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 
การรับจ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
  4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 
  4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
การปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้กําหนดไว้ 
  4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร ตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 ๔.๔ การพัฒนาเครือข่ายการป้องกันการทุจริต 
  4.4.1 เข้าร่วมเป็นหรือจัดต้ังเครือข่ายในและนอกพ้ืนท่ี ในการป้องกันการทุจริต 
  4.4.2 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 



  
 คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

             ๕ 

3. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(1) มีการขยายแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปยังองค์กรปกครอง       

ส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ให้ครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ัวประเทศ 
 (2) รณรงค์และขยายแนวคิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงานด้วยความโปร่งใส และมี
ความเข้มแข็งในการบริหารราชการ เพ่ือให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐาน ในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเอง 
 (3) เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างร้ายแรง ให้แก่คณะ
ผู้บริหารหรือข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน และเสริมสร้าง
ทัศนคติค่านิยมในความซ่ือสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


