
         
 คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ๕๐ 

 

บทท่ี 3 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

(พ.ศ. 2559 – 2561) 
 
๑. ท่ีมาของแผน 

(๑) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เป็นแผนท่ีได้รวบรวมเอาแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม 
ตามท่ีมีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี และท่ีได้พิจารณากําหนดให้มีเป็นการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่ง 

(๒) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีนํามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ด้านการป้องกันการทุจริต จะต้องมีเนื้อหาและสาระสําคัญท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) ซ่ึงประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : ปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : บูรณาการการทํางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนา
เครือข่าย 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ : เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 

๒. วัตถุประสงค์การจัดทําแผน 
(๑) การเสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุข

แก่ประชาชนท้องถ่ิน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

(๒) การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

(๓) การปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

(๔) การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมี
ประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 

๓. รูปแบบและลักษณะของแผน 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีรูปแบบหรือเค้าโครง ดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1 บทนํา - หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน) 
   - วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน 
   - เป้าหมาย 
   - ประโยชน์ของการจัดทําแผน 
 ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ปี 2559 – 2561) 



  
 คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน          ๕๑ 

    - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการในปี 
2559 –2561  แยกตาม 4 มิติ 
  ส่วนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

4. รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวอย่าง 
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สิ่งสําคัญท่ีควรคํานึงถึงและสมควรได้พิจารณา

ดําเนินการให้มีตามลําดับ คือ 
(๑) นโยบายของฝ่ายบริหารด้านการป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบหรือการ

ทุจริต 
     ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังไม่มีหรือมีนโยบายในลักษณะท่ีว่านี้ไม่ชัดเจน ให้

ฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้พิจารณาให้มีหรือแก้ไขให้ชัดเจนตามแต่กรณี ด้วยการกําหนดให้                      
การดําเนินการเพ่ือการป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบหรือการทุจริต เป็นนโยบายประการหนึ่งของ
ฝ่ายบริหาร โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะทําให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน                ในท้องถ่ิน 

(๒) แผนงาน โครงการ กิจกรรมอ่ืนใด ท่ีจะทําให้การดําเนินตามนโยบายของฝ่ายบริหาร
ตาม (๑) บรรลุผลเป็นรูปธรรม และซ่ึงเป็นการสอดรับกับการดําเนินการให้เป็นไปตามแต่ละมิติท่ีสํานักงาน 
ป.ป.ช. กําหนดด้วย คือ 

(๒.๑) มิติท่ี ๑ การปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต ตัวอย่าง เช่น การ
พิจารณากําหนดให้มี 

• โครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานนี้ โดยกําหนดให้มีวัตถุประสงค์ กลุ่มหรือ
กิจกรรมเป้าหมายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสอดรับกับการมิติท่ี ๑ ในลักษณะดังนี้  

 

มิติ กลุ่ม/กจิกรรม  
เป้าหมาย 

วัตถุประสงค์และกจิกรรมตัวอย่าง 

มิติท่ี 1 การ
ปลูกและปลุก
จิตสํานึกการ
ต่ อ ต้ า น ก า ร
ทุจริต 
 

1.1 การสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรท้ังข้าราชการ
การ เมื อง ฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น 

กิจกรรม : พิจารณากําหนดให้มี เช่น โครงการฝึกอบรม สัมมนา การศึกษา      
ดูงาน การมอบหมายให้บุคคลในกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการศึกษาอบรมตามท่ี
หน่วยงานราชการจัดให้มีข้ึน  และซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ
ดําเนินการในลักษณะดังน้ีด้วย 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้บุคคลในกลุ่มเป้าหมายมีจิตสํานึกและตระหนักถึง 
1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้ความสําคัญ
เก่ียวกับเรื่องดังต่อไปน้ีด้วย 

•ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมีความรับผิดชอบต่อผลการดําเนินงาน (EIT) 
•ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย (IIT) 
•ปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบของตนอย่างเป็นธรรม มีความซ่ือสัตย์สุจริตคํา

นึกถึงประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ินและประเทศชาติ (IIT) 
•ปฏิ บัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ (IIT) 
•ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีหรืออํานาจหน้าท่ีในการแสวงหาประโยชน์แก่ตน

หรือบุคคลใกล้ชิด (IIT) 
•ความเช่ือมั่นของบุคลากรในหน่วยงานต่องานและบรรยากาศในการ

ทํางาน (IIT) 



  
 คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน          ๕๒ 

มิติ กลุ่ม/กจิกรรม  
เป้าหมาย 

วัตถุประสงค์และกจิกรรมตัวอย่าง 

•มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ี (EIT) 
•มีความสุภาพ กระตือรือร้น เต็มใจ ทํางานรวดเร็ว และมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

ของงาน (EIT) 
1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวล
จริยธรรม โดยให้ความสําคัญเก่ียวกับเรื่อง ดังต่อไปน้ีด้วย 

•ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ (IIT) 

•เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อน (IIT) 
1.1.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระทําการอันเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยให้ความสําคัญ
เก่ียวกับเรื่อง ดังต่อไปน้ีด้วย 

•มีการให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
(IIT) 
       •เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุง
นโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน (IIT) 
       •มีการจัดทําคู่มือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (EBIT) 
       •มีการปรับปรุงระเบียบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน (EBIT) 
       •มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
(EBIT) 

๑.๒ การสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม : พิจารณากําหนดให้มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมกาสัมมนา ศึกษา
อบรม ศึกษาดูงาน  การรณรงค์  
วัตถุประสงค์ : โดยให้บุคคลท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบกิจการและ
ประชาชนทุกเพศและทุกภาคส่วน ได้ตระหนักในการดําเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติตน โดย  
1.2.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
        -เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
1.2.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
        -เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม 
        -จิตอาสาพัฒนาสังคมท้องถ่ิน 
1.2.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
        -ขับเคลื่อนการดําเนินงานใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน 
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๑.๓ การสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักแก่เดก็
และเยาวชน 

กิจกรรม : พิจารณากําหนดให้มีโครงการ/กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ การ
ประกวด การยกย่อง การมีส่วนร่วมกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในการต่อต้านการทุจริต 
วัตถุประสงค์ : ให้กลุ่มเป้าหมายมีจิตสํานึกและตระหนักในความซ่ือสัตย์ 
สุจริต การมีจิตสาธารณะ และต่อต้านการทุจริต 
1.3.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
         -ค่ายเยาวชนคุณธรรม  
1.3.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
         -หลักสูตรโตไปไม่โกง 
         -โรงเรียนคุณธรรม 
1.3.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
         -เครือข่ายแกนนําเยาวชนบริการสาธารณะ 

  -เยาวชนอาสาพัฒนาท้องถ่ิน 
 

(๒.๒) มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ตัวอย่าง เช่น การพิจารณา
กําหนดให้มี 

• โครงการ/กิจกรรมประกอบแผนงานนี้  โดยกําหนดให้ มีวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสอดรับกับการมิติท่ี ๒ ในลักษณะดังนี้ 

 
มิติ กลุ่ม/กจิกรรมเป้าหมาย วัตถุประสงค์และกจิกรรมตัวอย่าง 



  
 คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน          ๕๔ 

มิติ กลุ่ม/กจิกรรมเป้าหมาย วัตถุประสงค์และกจิกรรมตัวอย่าง 
มิติท่ี 2 การ
บ ริ ห า ร
ราชการ เ พ่ือ
ป้ อ ง กั น ก า ร
ทุจริต 
 

๒.๑ มาตรการสร้างความ
โปร่ ง ใส ในการปฏิ บั ติ
ราชการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม : โดยกําหนดให้มีระเบียบเป็นแนวทางปฏิบัติภายใน/การออกคําสั่ง
ให้ถือปฏิบัติ เพ่ือให้มีการสร้างกระบวนการท่ีมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ทุกข้ันตอน เก่ียวกับกรณีต่อไปน้ี 
2.1.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุแต่งต้ัง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/
เงินเดือน และการมอบหมายงาน โดยให้ความสําคัญในเรื่องต่อไปน้ีมาใช้
ประกอบการพิจารณาด้วย 

•ดําเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เป็นอย่างดี (EIT) 
•การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานเพ่ือการบริหารงานท่ีโปร่งใส 

(EBIT) 
•การได้รับคําสั่งท่ีไม่เป็นธรรม โดยไม่มีสาเหตุอันควร (IIT) 
•การได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ทํางานส่วนตัว

ท่ีมิใช่งานราชการ อย่างไม่เหมาะสม (IIT) 
•การรับรู้ถึงผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามคําสั่งท่ีไม่เหมาะสม (IIT) 
•การรับรู้ต่อการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาค พาไปสถานบันเทิง หรือสิ่ง

อํานวยความสะดวก ประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าท่ี (EIT) 
•ธรรมเนียมปฏิบัติในการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาค หรือประโยชน์อ่ืน

ใดแก่เจ้าหน้าท่ี (EIT) 
•การเ อ้ือประโยชน์/ เลือกปฏิ บัติต่อผู้ รับบริการบางคนเ น่ืองจาก

ความสัมพันธ์ส่วนตัว (EIT) 
•ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างไม่เป็นธรรม ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีในทางมิชอบเพ่ือ

ผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอ่ืน (EIT) 
•การให้สินบน เงินพิเศษ ความบันเทิง หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าท่ี 

(EIT) 
    •การเสนอให้สินบน เงินพิเศษ ความบันเทิง หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่
เจ้าหน้าท่ี (EIT) 
2.1.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหา
พัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
พิจารณาให้มีเน้ือหาเพ่ือให้มีการแก้ปัญหาในเรื่องต่อไปน้ีด้วย 



  
 คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน          ๕๕ 

มิติ กลุ่ม/กจิกรรมเป้าหมาย วัตถุประสงค์และกจิกรรมตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•การใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
(IIT) 

•การใช้จ่ายเงินเพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตน/พวกพ้อง (IIT) 
•การรับรู้ เ ก่ียวกับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างไม่

เหมาะสมหรือมากเกินความจําเป็น ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ (IIT) 
•การพัฒนาแผนและกระบวนการการจัดซ้ือ-จัดจ้าง (EBIT) 
•การเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือ-จัดจ้างรายโครงการให้สาธารณะชน

ทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่อช่องทางอ่ืนๆ (EBIT) 
2.1.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน 
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ โดย 

•แนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน (EBIT) 
•คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน (EBIT) 
•การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ (EIT) 
•บริหารจัดการท่ียุติธรรมและตรงไปตรงมาในการให้บริการ  (EIT) 
•ใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้เป็นมาตรฐาน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ (EBIT) 
•แสดงข้ันตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ อย่างชัดเจน (EBIT) 
•ให้บริการโดยจัดลําดับก่อน - หลัง (EBIT) 
•ให้บริการแล้วเสร็จในระยะเวลาท่ีเหมาะสม (EIT) 
•ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ (EIT) 

    •ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (EBIT) 
2.2 มาตรการการใช้   
ดุลยพินิจและใช้อํานาจ
ห น้ า ท่ี ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดให้มีกรอบการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าท่ี/ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เช่น 
2.2.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับ
การบริการประชาชนรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ 
ท่ีทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

•การเปิดเผยข้ันตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน 
(EIT) 

•การให้ข้อมูลเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ (EIT) 
•แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใช้ให้บริการ (EIT) 

2.2.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ 
ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
         •การให้ข้อมูลหน้าท่ีความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
(EIT) 
         •ปฏิบัติหน้าท่ีโดยคํานึงถึงการใช้อํานาจหน้าท่ีโดยชอบธรรมและถูก
กฎหมาย (EIT) 
         •ปฏิบัติหน้าท่ีโดยดําเนินการตามข้ันตอนอย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาด 
(EIT) 
 



  
 คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน          ๕๖ 

มิติ กลุ่ม/กจิกรรมเป้าหมาย วัตถุประสงค์และกจิกรรมตัวอย่าง 
2.3 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดํ า เ นิ น กิ จ ก า ร  ก า ร
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ท่ีประจักษ์ 
 
 

พิจารณาให้มีโครงการ/กิจกรรม ยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่บุคคลท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นท่ีประจักษ์
ในความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต การบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือ
ส่วนรวม โดยกําหนดให้มี 
2.3.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม     
        -พ่อ-แม่ดีเด่น 
        -บุคคลต้นแบบ 
2.3.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น 
        -กิจกรรมวันพัฒนา 
2.3.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
        -โครงการปิดทองหลังพระ 

2.4 มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
 

2.4.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคูณธรรม จริยธรรม และการบริหาร
ราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
          •มิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือร้องขอให้
ผู้ใช้บริการพาไปสถานท่ีบันเทิงรวมถึงร้องขอสิ่งอํานวยความสะดวกหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอํานาจหน้าท่ี (EIT) 
          •มิ ให้เ จ้าหน้า ท่ี ท่ีให้บริการเ อ้ือประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อ
ผู้ใช้บริการบางคนเน่ืองจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัว (EIT) 
          •มิให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอย่างไม่เป็นธรรมหรือมีการให้ความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์ตอบแทนสําหรับตนเองและ
พวกพ้องหรือบุคคลอ่ืน (EIT) 
 
2.4.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอท่ีได้
ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          •มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (IIT) 
          -รับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยกํากับ ดูแล 
2.4.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
          •มีกระบวนการท่ีเหมาะสมในการลงโทษผู้กระทําผิดการทุจริต (IIT) 
          •มีข้ันตอนการลงโทษผู้กระทําผิดการทุจริตท่ีเหมาะสม (IIT) 
          •มีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทําผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
(IIT) 

 
 
 
 
 



  
 คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน          ๕๗ 

(๒.๓) มิติท่ี ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ตัวอย่าง เช่น 
การพิจารณากําหนดให้มี 

• โครงการ/กิจกรรมประกอบแผนงานนี้  โดยกําหนดให้ มีวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสอดรับกับการมิติท่ี ๓ ในลักษณะดังนี้ 

มิติ กลุ่ม/กจิกรรมเป้าหมาย วัตถุประสงค์และกจิกรรมตัวอย่าง 
มิ ติ ท่ี  ๓ การ
ส่ ง เ ส ริ ม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ข อ ง ภ า ค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทาง
ท่ีเป็นการอํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ต า ม
อํานาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้
ทุกข้ันตอน 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ  
      •ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง (IIT) 
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ท่ีกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

•การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซ้ือจัดจ้าง (EBIT) 
•การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซ้ือจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ (EBIT)    
•การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนของหน่วยงาน (EBIT) 
•ผลการประเมินการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลภาคประชาชน (EBIT) 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีเป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
     •การเผยแพร่ ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับ และสถานท่ีให้บริการอย่างชัดเจน (EIT) 

3.2 การรับฟังความ
คิ ด เ ห็ น  ก า ร รั บ แ ล ะ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

พิจารณากําหนดให้มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะทําให้ประชาชนหรือ
ผู้มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเก่ียวกับระบบการร้องเรียนของหน่วยงาน 
สามารถแบ่งเป็นประเด็น ได้แก่ การตอบสนองข้อร้องเรียน ช่องทางการ
ร้องเรียน และการแจ้งผลการร้องเรียน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนิน
กิจการ ตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
การดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
         -จัดประชาคม 
         -สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคม 
         -จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต 
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
โดยสะดวก 

     •การกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน (EBIT) 
     •การประกาศเผยแพร่/กระบวนการเรื่องข้ันตอนร้องเรียน (EBIT) 

         •มีวิธีการร้องเรียนท่ีสามารถทําได้ง่าย (EIT) 
     •มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนท่ีสะดวกและเหมาะสม (EIT)      

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณะอักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

     •การแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม (EIT) 



  
 คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน          ๕๘ 

มิติ กลุ่ม/กจิกรรมเป้าหมาย วัตถุประสงค์และกจิกรรมตัวอย่าง 
     •การติดตามเรื่องร้องเรียนและระบบให้ผู้ร้องเรียนติดตามผลได้ด้วย

ตนเอง 
     •การแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่อง

ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนมีประสิทธิภาพ (EIT) 
         •มีมาตรการท่ีต้องดําเนินการเรื่องร้องเรียนภายใน 15วัน (EBIT) 
         •การรายงานผลการดําเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียน 
(EBIT) 
         •รายงานสรุปผลการดําเนินงานเรื่องร้องเรียนในรอบเดือน (EBIT) 
         •การกําหนดช่องทางการร้องเรียนการจัดซ้ือ-จัดจ้าง (EBIT) 
         •การกําหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนการจัดซ้ือ-จัด
จ้าง (EBIT)                             
         •การรายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซ้ือ-จัดจ้าง ให้ผู้ร้อง
ทราบ (EBIT) 
         •มีระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริต (IIT) 
         •มีระบบการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสการทุจริต (IIT) 
         •เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต (IIT) 

3 . 3  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ป ร ะช า ชน มี ส่ ว น ร่ ว ม
บริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พิจารณากําหนดให้มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะทําให้ประชาชนหรือ
ประชาคมในท้องถ่ินได้มีโอกาสเข้ามารับทราบและมีส่วนร่วมให้ความ
คิดเห็น การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินการจัดทํางบประมาณ การจัดทํา
กิจกรรมอ่ืนใด รวมท้ังการมีส่วนร่วมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การ
จัดทํางบประมาณ    
         -แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดทําแผนพัฒนา 
         •การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ (EBIT) 
         •การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ (EBIT) 
         •การมีส่วนร่วมดําเนินการตามโครงการ (EBIT) 
3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
        -แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดหาพัสดุ 
3.3.3 ดําเนินการให้ประชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน                                           
        -แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา                                                           
        •การมสี่วนร่วมตรวจสอบตดิตามประเมินผลโครงการ (EBIT) 

        •การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ (EBIT)                    
 
 
 
 
 
 



  
 คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน          ๕๙ 

(๒.๔) มิติท่ี ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ตัวอย่าง เช่น การพิจารณากําหนดให้มี 

• โครงการ/กิจกรรมประกอบแผนงานนี้  โดยกําหนดให้ มีวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสอดรับกับการมิติท่ี ๔ ในลักษณะดังนี้ 

 
มิติ กลุ่ม/กจิกรรมเป้าหมาย วัตถุประสงค์และกจิกรรมตัวอย่าง 

มิติท่ี 4 การ
เสรมิสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน                               

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายใน ตามท่ี
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกําหนด 
 
 
 
 
 

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับ
ดูแล 
        •กลุ่มงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการทํางานอย่างเป็นอิสระ 
(IIT) 
        •ระบบการตรวจสอบภายในสามารถป้องกันการทุจริตได้ (IIT)               
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการ
จัดทําแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตาม
การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 
        •มีระบบป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี (EBIT) 
        •มีการนําผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต (IIT)  
        •รับรู้ถึงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างดี 
(IIT) 

๔.๒ การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่ วน
ร่ ว ม ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางท่ี
สามารถดําเนินการได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๓ การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา

ออกระเบียบภายในหรือคําสั่งให้ถือปฏิบัติ เรื่องการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดําเนินโครงการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน สําหรับให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการ 
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้าง 
         -แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล 
         -เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหาร
งบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
         -แต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณางบประมาณ/ติดตามประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณ 
         -การจัดให้มีและการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการดําเนินโครงการ
และการใช้งบประมาณ ให้ประชาชนในท้องถ่ินได้ทราบล่วงหน้าและให้ข้อมูล
ท่ีว่าน้ีแก่บุคคลท่ีร้องขอหรือขอดู                                                                                    
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหา
พัสดุ 
         -แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดหาพัสดุ 
         -ฝึกอบรมให้ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการพัสดุ 
         -ออกประกาศรายงานผลการดําเนินการโครงการทุกข้ันตอนให้
ประชาชนได้ทราบ และตามช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก                                   
 4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้



  
 คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน          ๖๐ 

มิติ กลุ่ม/กจิกรรมเป้าหมาย วัตถุประสงค์และกจิกรรมตัวอย่าง 
ท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 การพัฒนา
เครือข่ายการป้องกัน
การทุจริต 

กําหนดไว้ 
         -การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการสําหรับสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็น
การเฉพาะ หรือร่วมกับฝ่ายบริหาร/พนักงาน/ข้าราชการท้องถ่ินเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของสภาท้องถ่ิน และการ
เสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายบริหารให้เป็นตามกฎหมาย/
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ
ท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
        -การให้ความรู้ความเข้าใจตามโอกาส เก่ียวกับข้อบังคับการประชุมสภา 
วิธีการตรวจสอบของสภา ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การตั้ง
กระทู้ รวมท้ังการทําความเข้าใจล่วงหน้าในข้อกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งท่ี
เก่ียวข้องกับเรื่องท่ีฝ่ายบริหารเสนอให้สภาพิจารณา 
พิจารณากําหนดให้มีแผน/โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมแนวร่วมหรือการ
สร้างเครือข่ายกับทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริต/การเฝ้าระวังการทุจริต
ในเขตพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                          
4.4.1 เข้าร่วมเป็นหรือจัดต้ังเครือข่ายในและนอกพ้ืนท่ีในการป้องกันการ
ทุจริต 
        •มีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือการ
ป้องกันการทุจริต เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม (IIT) 
4.4.2 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
        •มีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิด ท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการ
ทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือช่องทางอ่ืนๆ (IIT) 

 
หมายเหตุ  ประเด็นในแบบสํารวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ     (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
     - EIT    คือ External Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายนอก
องค์กร) 
     - IIT     คือ Internal Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายในองค์กร) 
     - EBIT  คือ Evidence Base Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์) 
 

 
 


