
         
 คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ๖๑ 

 

บทท่ี 4 
ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดต้ังคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2. ศึกษากรอบแนวคิด รูปแบบ และรายละเอียด
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ตามแนวทางของสํานักงาน ป.ป.ช. 
ประกอบด้วย 4 มิติ 

5. ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

6. จัดทํารายงานผล 

3. ทบทวนปรับปรุ งและเ พ่ิมเ ติมโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการในแผนพัฒนา 3 ปี  

 (พ.ศ. 2559 - 2561) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้อง ถ่ิน และจัดหมวดหมู่โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการดังกล่าว ตามกรอบแนวคิด
การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 
มิติ   

4. นําโครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีปรับปรุงแล้ว
ตามข้อ 3 มาจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต (3 ปีถัดไป) ตามรูปแบบเค้าโครงการ
จัด ทําแผนปฏิ บั ติการ ป้อง กันการ ทุจริ ต
ประกอบด้วย 3 ส่วน 



  
 คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    ๖๒ 

ข้ันตอนที่ 1 
จัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

  เพ่ือให้การดําเนินการพัฒนาจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงควรแต่งต้ังคณะทํางาน
จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงอย่างน้อยควรประกอบด้วย 
      ๑. ผู้บริหารท้องถ่ิน/รองผู้บริหารท้องถ่ิน/หรือฝ่ายบริหารท่ีได้รับมอบหมาย 
       ๒. ประธานสภาท้องถ่ิน/รองประธานสภาท้องถ่ิน/สมาชิกสภาท้องถ่ิน  
      ๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน/รองปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน 
   ๔. ผู้อํานวยการกองคลัง/ผู้อํานวยการสํานักการคลัง/หัวหน้าส่วนการคลัง/ฝ่ายการคลัง 
ท่ีได้รับมอบหมาย 
      ๕. ผู้อํานวยการกองวิชาการ/ผู้รับผิดชอบการวางแผนและจัดทํานโยบายท่ีได้รับมอบหมาย 
       ๖. นิติกร/เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน/ 
   7. ผู้ท่ีได้รับมอบหมายอ่ืนๆ 
    

   ให้คณะทํางานมีหน้าท่ี ดังนี้ 
   1. ศึกษาวิเคราะห์ทําความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
   2. วางแผน จัดทํา ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
   3. กํากับดูแลให้มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
   4. จัดทํารายงานติดตามและสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  5. หน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเห็นควรเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมกับ
สภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นๆ 
 
ข้ันตอนที่ 2 
ศึกษากรอบแนวคิด รูปแบบ รายละเอียดในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต 
    

  ศึกษากรอบแนวคิด รูปแบบ รายละเอียดในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ดังนี้
  1. กรอบแนวคิดความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 มิติ 
สามารถศึกษาได้จากบทท่ี 2 แนวความคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  2. รูปแบบ รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 4 มิติ สามารถศึกษา
ได้จากบทท่ี 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559 -2560) 
     
ข้ันตอนที่ 3 
ทบทวนปรับปรุงและเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม/มาตรการในแผนพัฒนา 3 ปี 
 

  ทบทวนปรับปรุงและเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม/มาตรการในแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 
2561) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และจัดหมวดหมู่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการดังกล่าว ตามกรอบ
แนวคิดการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 มิติ ดังนี้ 



  
 คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    ๖๓ 

  1. ทบทวนปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีมีในแผนอยู่แล้ว และนํามาจัดหมวดหมู่  
ให้สอดคล้องตามกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 มิติ  
  2. พิจารณาเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสอดคล้องตามกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต 4 มิติ ซ่ึงมีท้ังใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินการ ท้ังนี้ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามความเหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินนั้นๆ สําหรับการเริ่มต้นการจัดทําแผนป้องกันการทุจริตในปีแรกอาจพิจารณาเพ่ิมเติมโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการท่ีไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินการเป็นลําดับแรกเพ่ือให้สามารถจัดทําแผนป้องกันการ
ทุจริตได้ในปีแรก (ปี พ.ศ. 2559) และในปีถัดไป (ปี พ.ศ. 2560 – 2561) อาจพิจารณาเพ่ิมเติมโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการท่ีจําเป็นต้องใช้งบประมาณในการดําเนินการต่อไป   
    
ข้ันตอนที่ 4 
จัดทําแผนป้องกันการทุจริต 
    

  นําโครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีปรับปรุงแล้วจากข้ันตอนท่ี 3 มาจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต (ปี 2559 – 2561) ตามรูปแบบหรือเค้าโครงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ดังนี้ 
  ส่วนท่ี 1 บทนํา - หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 
   - วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน 
   - เป้าหมาย 
   - ประโยชน์ของการจัดทําแผน 
  ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ปี 2559 – 2561) 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการใน      
ปี 2559 –2561  แยกตาม 4 มิติ 

   ส่วนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    ๖๔ 

เค้าโครง 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 (พ.ศ. 2559 – 2561) 

ปกหน้า 

คํานํา 

สารบัญ 

ส่วนที่ 1 บทนํา 
             องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
 หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 
 วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน 
 เป้าหมาย 
 ประโยชน์ของการจัดทําแผน 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
           องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการ 
 ในปี 2559 –2561  แยกตาม 4 มิติ 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

ปกหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    ๖๕ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ. 2559 – 2561) 

ชื่อหน่วยงาน................................................................. 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจ
ตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2559  ปี 2560 ปี 2561  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การปลูกและ
ปลุกจิตสํานึกการ
ต่อต้านการทุจริต 

1.1 ........ 
1.2 ........ 
1.3 ........ 

     

 รวม จํานวน...........โครงการ     
2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

2.1 ........ 
2.2 ........ 
2.3 ........ 

     

 รวม จํานวน...........โครงการ     
3. การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

3.1 ........ 
3.2 ........ 
3.3 ........ 

     

 รวม จํานวน...........โครงการ     
4. การเสรมิสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัตริาชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

4.1 ........ 
4.2 ........ 
4.3 ........ 

     

 รวม จํานวน...........โครงการ     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๒ 



  
 คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    ๖๖ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี.......... 

 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ……………………………………………………………………………………… 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 ……………………………………………………………………………………………………. 
 3.2 ……………………………………………………………………………………………………. 
 3.3 ……………………………………………………………………………………………………. 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
6. วิธีดําเนินการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. งบประมาณดําเนินการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. ผู้รับผิดชอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 3 



  
 คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    ๖๗ 

ข้ันตอนที่ 5 
ปฏิบัติตามแผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต 
 

  ดําเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินตามท่ีได้กําหนดไว้ ท้ังนี้ ควรมีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ท่ีได้ดําเนินการไป  
 
ข้ันตอนที่ 6 
จัดทํารายงานผล 
    

  จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


