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ส่วนที่ ๒ 
 
 
 
 

๑. แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต 4 ป ี(พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖๔)  มีรายละเอียดกรอบการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( ภาพรวม )  แยกเป็นรายมิติได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.๒๕62 – ๒๕๖๔) 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖๔) 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย  
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด  
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง 

ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น ใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
  1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
  1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
  1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน ใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
  1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
  1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
  1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 
 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องกา
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
โดยด าเนินการให้มีกิจการ ดังนี้ 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เก่ียวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการ และในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทน หรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
  2.4.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
  2.4.2 ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
  2.4.3 ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจ

หน้าที่เพื่อ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ 

 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประกอบด้วย 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน โดย 
  3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และตรวจสอบได้ 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสรเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับ
การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน โดย  
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง

การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย  
  3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
  3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
  3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการให้มี 
  4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการให้มี 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

 4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้  
โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต ประกอบด้วย 

  4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
  4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือ
ทางการบริหารที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันส าหรับคนปฏิบัติดี ปฏิบัติ
ชอบ ได้ท างานให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น และไม่ท าให้คนในท้องถิ่นเกิดความ
คลางแคลงใจในการท างานของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งจะเป็นกลไกส าคัญในการ
ป้องกันไม่ให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยจะบรรลุผลได้
มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับความมีประสิทธิผลของการด าเนินการตามโครงการ กิจกรรม หรือการ
ด าเนินการอ่ืนใด ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ก าหนดให้มีขึ้น และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ในแต่ละมิติของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตด้วย 

 
 
 
 
 

 


