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คำนำ 
 

การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว ่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓  (พ.ศ. ๒ ๕ ๖ ๐ – ๒ ๕ ๖ ๔ )  สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจถึงกรอบและแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะนําไปสู่การปรับปรุงการดําเนินงานป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกัน
สําหรับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทํางานให้บังเกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นอีกทั้ง
เป็นกลไกสําคัญในการป้องกันไม่ให้มีการใช้อํานาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบได้ อีกทางหนึ่งด้วยสําหรับ
กรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑  – ๒๕๖๔ )  ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องก ันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๓  (พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๐  –
 ๒ ๕ ๖ ๔ )  แ ล ะ ก ร อ บ ก า รป ระ เมิ น คุ ณ ธรรม แ ล ะค วาม โป ร่ ง ใส ใน ก ารดํ า เนิ น งาน ขอ งห น่ ว ย งาน
ภาครฐั (Integrity andTransparency Assessment : ITA) ประกอบดว้ย  ๔   มิต ิดังนี้ 

มิติที ่๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติที ่๒  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

มิติที ่๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน 

มิติที ่๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและมีส่วนช่วยใหผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการแผนปฏิบัติการ
ป ้องกันการท ุจร ิต เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะ
ที ่๓  (พ.ศ. ๒ ๕ ๖ ๐  – ๒๕๖๔ )  ที่กําหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” 

       
 
             จัดทำโดย 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม   
 
 
 
 
 



 

 
สารบัญ 

เรื่อง                   หน้า 

ส่วนที่ ๑  บทนำ 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร     ๑ 
   หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  ๒ 
   วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน        ๔ 
   เป้าหมาย          ๕ 
   ประโยชน์ของการจัดทำแผน        ๕ 
   กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต      ๖  

ส่วนที่  ๒  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
   โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณท่ีดำเนินการ  ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)   
   แยกตาม  ๔  มิติ         ๑๑ 
ส่วนที่  ๓  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ     ๑๗  

ภาคผนวก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๑- 

    ส่วนที่  ๑  
    บทนํา 
 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้

ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่
อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น  ได้แก่  การ
กระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การยอมรับการทุจริตในท้องถิ่นว่าเป็นเรื่องธรรมดาถึงแม้
ระดับประเทศยังมีการทุจริต  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์สำคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของ
รัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  ทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่ วนใหญ่เกิดจากการ

ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก

ภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่

พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง 
กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการ
ทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้
ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้าง
และโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

 



 
 -๒- 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำ
ให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริต
เป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎร์บัง
หลวงโดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่าง
ของสาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง
สามารถนำ SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตาม
บริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม 

๒.หลักการและเหตุผล 

 
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลัก

แห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ส่วนการ
กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบที่กฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวมนอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริการราชการแผ่นดิน กำหนดให้การบริหารราชการซึ่งรวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาในระดับ
ท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่สำคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และ
ปัญหาการกำกับดูแลโดยองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มีส่วนทำให้การบริหาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระทำในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรมจากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ จะพบว่า
ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 
 
 
 
 
 



 
-๓- 

  ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การตรวจสอบการทำงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริตหรือการ
ทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร  ซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆตำแหน่ง จะต้องมี
จิตสำนึกค่านิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ 
ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว 
หน่วยงานองค์กรอื่นและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน 

การป้องกันการทุจริตนับเป็นเรื่องสําคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามการทุจริต เพราะเป็นการดับ 

ปัญหาที่สาเหตุซึ่งหากปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะสร้างป ัญหาความเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดด้ำเนินจัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓  ฉบับ 

ปัจจุบันที่ใช้อยูเป็นฉบับที ่๓  เริ่มจากปพี.ศ. ๒๕๖๐  จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุง่สู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยช์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส่ทัดเทียมนาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้ งชาติต้ านทุจริต” มี เป้ าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ร้อยละ ๕๐  ในปี 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้ 
นั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงาน
หลักออกเป็น  ๖  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที ่๑  สร้างสังคมที่ไมท่นตอ่การทุจริต 
ยุทธศาสตรที ่๒  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตรที ่๓  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรที ่๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรที ่๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรที ่๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นหน่วยงานทีมี่ความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติ 
ซ่ึงปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน ๗ ,๘๕๓  แห่ง (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (๒๕๕๙ ) ; 
ข้อมูลจํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อ ๒๕  มกราคม ๒๕๖๐ ,http://www.dla.go.th/work/abt/) 
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสรา้งการจดัระเบียบบรหิารราชการตาม 
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุง่เน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง 
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถิ่นซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทั่วทั้ง
ประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริตนําเงินทุกบาททุกสตางค์มาพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องใหค้วามเป็นอิสระแก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วน 
 
 



 
 

-๔- 
 
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พ้ืนที ่สว่นการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชนของประชาชนในท้องถิ่น 

 ทั้งนี้  ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคำครหาที่ได้สร้างความชม
ชื่นใจให้แก่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน  บั่นทอนความีคุณธรรม  จริยธรรม  ซื่อสัตย์
สุจริตของทำงานราชการส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ได้เห็นความสำคัญการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในระดับท้องถิ่นเป็นอย่างมากและคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกสำคัญการพัฒนาประชาธิปไตย
และร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต  ตามแผนยุทธศาสตร์
ที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา  ๙  ปี  โดยคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น  ด้านการป้องกันการ
ทุจริต ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๒-๒๕๕๙  มีผลบ่งชี้หรือยืนยันให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยยึดถือหรือมีความมุ่งม่ันที่จะบริหาร
ราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้
ความสำคัญต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙  ได้ประกาศให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๒-๒๕๕๘  ที่สมัครใจเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ  ด้านการป้องกันการทุจริตและร่วม
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงาน  ป.ป.ช.  จำนวน  ๘๔ แห่ง  ทำหน้าที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
และขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต เผยแพร่แนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แห่งอ่ืนๆ ต่อไป 

 ดังนั้น  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ สำนักงาน ป.ป.ช.  จึงดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยดำเนินการส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริหารงานด้วยความโปร่งใส  มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
หรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเอง
ต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้
เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ทำให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลักการ
บริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 
๓.วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
 ๑) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ
ฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 



 
-๕- 

 ๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good  Govermance)   
 ๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมและตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๕) เพื่อพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๔.เป้าหมาย 
 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์แก่ประชาชน
ท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 
 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔) กลไก  มาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 
 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

๕.ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเองง  อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต  จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
 ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบรหิาราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  มีความ
โปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสำนึกรักท้องถิ่น  อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๔) สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระทำการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ  ด้านการ
ป้องกันการทุจริตอันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการ
เฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 



-๖- 
 

กรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไมว่่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ 
องค์การบริหารส่วนตําบล ต่างมีข้อบัญญัติไว้อย่างชัดเจน คือ ให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสาม 
ประเภทดังกล่าวปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ “ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” ในท้องถิ่นและเพ่ือให้
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนใน
ท้องถิ่นดังกล่าว กฎหมายทั้งสามฉบับนี้จึงได้มีบทบัญญัติกําชับให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการตาม
หลักการที่มีกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวของดังต่อไปนี้กําหนดไว้ด้วย 

- การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมอืงที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการทํา
ใหเกิดประโยชน์สุขของประชาชนได้นั้น ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นปฏิบัติราชการตามแต่ละภารกิจต้องเป็นไป
โดยซื่อสัตย สุจริต มีขั้นตอนการดําเนินการที่โปร่งใส มีกลไกการตรวจสอบการดําเนินการได้ทุกขั้นตอน การรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน หากการดําเนินตามภารกิจนั้นจะก่อใหเกิดผลกระทบต่อประชาชน 

- การมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํา 
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบ โดยให้
ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานผลการดําเนินงาน การงบประมาณการเงิน การจัดหาพัสดุ 

การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าทีดั่งกล่ าว ยังส อดคล้ องกับคําสั่งคณะรกัษาคว ามส งบ 
แ ห ่ง ช า ติ ที ่๖๙/๒๕๕๗ เรือ่งมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติประพฤติมิชอบ ลงวันที ่๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ มีความวา : 

“ ข้อ ๑ ให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นในการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได ้” 

หากพิจารณาถึงสิ่งที่มีส่วนจูงใจให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้อํานาจหน้าที่ของตนไป 
ในทางที่ไมช่อบ ประกอบดวย ๒ ปัจจัยหลัก คือ 

๑) ปจัจัยภายใน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตสํานึกและความตระหนัก ในการปฏิบัติราชการด้วยความ 
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม คํานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเปน็ที่ตั้ง ความมีจิตสํานึก 
และตระหนักในลักษณะดังกล่าวที่มั่นคง ไม่ขาดตกบกพร่อง แม้จะมีโอกาสและมีของมาล่อตาล่อใจมากมาย 
ขนาดไหน ก็ไม่อาจจูงใจ ฉุดดึงให้คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท็องถิ่น หลงใหลใช่อํานาจหนา้ที่ไปหา 
ประโยชน์ให้ตัวเอง ในทางตรงข้าม หากจิตสํานึกและความตระหนักที่ว่านั้นไมม่ั่นคง มีปญัหา และประจวบ 
เหมาะกับมีปัจจัยภายนอกที่จะกล่าวต่อไปจะยิ่งมีส่วนชักนาํให้มีการใช้อํานาจหน้าที่ไปในทางที่ไม่ชอบ 

 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
๒) ปจัจัยภายนอก คือประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะได้รับ และโอกาสของความเสี่ยงต่อการทําให้ 

ถูกลงโทษที่จะเกิดขึ้นจากใช้อํานาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งในส่วนนี้จะเกี่ยวเฉพาะกับคนที่มี 
ความบกพร่องในเรื่องจิตสํานึกและความตระหนักเท่านั้น เพราะตามประมวลกฎหมายอาญา คําว่า “โดย 
ทุจริต” มีความหมายเดียวกันกับคําว่า “การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือบุคคลอ่ืน” จึงไม่ใช้ 
วิสัยของคนทํางานเพ่ือประโยชน์ของประชาชน โดยนัยนี้ การได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตนรวมถึงบุคคลอื่นจะเป็น 
ปัจจัยอีกประการหนึ่ง ที่เป็นเหตุชักนําให้คนของรัฐใช้อํานาจหน้าที่ไปในทางไมช่อบ 

ส่วน “ประโยชน์” ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาจปรากฏตัวอยูในรูปแบบที่เป็น “ทรัพย์สิน” ซ่ึง 
เป็นไดท้ั้งสิ่งที่มีรูปร่างและไมม่ีรูปร่าง แต่ต้องเป็นสิ่งที่มีราคาและอาจถือเอามาเป็นของตนเองได้ 

อย่างไรก็ตาม การได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตนไมไ่ดเ้ป็นคําตอบสุดท้าย ที่จะทําให้คนของรัฐตัดสินใจใช้ 
อํานาจหน้าที่ไปในทางไมช่อบ เพราะแมป้ระโยชน์ส่วนตนที่ไดร้ับจะมีมากมายสักปานใด แต่ถ้าการใช้อํานาจ 
หน้าที่ดังกลาวไปแล้ว มีเหตุทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกลงโทษได้มาก คนของรัฐเองก็เกิดอาการลังเล ไม่กล้า 
เสี่ยงตัดสินใจทําความผิด และสิ่งที่จะทําให้การใชอํานาจหน้าที่ไปในทางไม่ชอบเกิดความเสี่ยงในลักษณะ 
ดังกล่าว ดังนั้นการทําให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมขีั้นตอนการดําเนินการที่โปรงใส มีกลไกการตรวจสอบ 
การดําเนินการได้ทุกขั้นตอน และคํานึงถึงการมีส่วนรว่มของประชาชน 

จากที่กล่าวมาขา้งตน สํานักงาน ป.ป.ช. จึงได้พิจารณากําหนดให้มีกรอบการจัดทํา “แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต” สําหรับให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นนําไปปฏิบัติ ประกอบดวยสาระสําคัญ ๒ ส่วน คือ 

ส่วนทีห่นึ่ง กําหนดขึน้เพ่ือแก้ปัญหาการทุจรติทีเ่กิดจากปัจจยัภายใน ดว้ยการปลูกและปลกุจิตสํานกึและมี
ความตระหนัก ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรม การคํานงึถงึประโยชนส์ุขของประชาชนใน
ท้องถิน่ ซ่ึงไดน้ํากลุ่มประชาชนและเด็กมารวมไว้ในส่วนนี้ด้วยเนื่องจากเป็นการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่ว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นคา่นิยมหลัก ได้กําหนดไว้ประการ
หนึ่ง คือ “การสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถิน่ประพฤตตินเปน็พลเมอืงที่ด ีรวมกันพฒันาชุมชนให้น่าอยู่คูคณุธรรม
และดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม”ซึ่งได้กําหนดให้เป็นมิติที่ ๑ 

อีกส่วนหนึ่ง กําหนดขึ้นเพ่ือป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได้จากปัจจัยภายนอก โดยให้ความสําคัญ 
กับการดําเนินการให้มีการบริหารราชการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ได้กําหนดไว้ในมิติที่ ๒ – มิติที่ ๔ มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

มิติที่ ๑  การสรา้งสังคมที่ไมท่นต่อการทุจริต ประกอบดว้ย 
๑.๑ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
-สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกิด

ประโยชน์สุขแกป่ระชาชนในท้องถิ่น 
-สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
-สร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์

หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

๑.๒ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่นใน ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
- สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
- สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
- สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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๑.๓  การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน ใน ๓ ลักษณะ ดังนี้ 

- สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
- สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
- สร้างจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ 

มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 
๒.๑  แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
๒.๒  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ 

-สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลกัคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แตงตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

-สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพยสนิของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวของอย่างเคร่งครัด 

-สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ด ีโดยดําเนินการให้มีกิจการ ดังนี้ 

-มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เก่ียวของในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

-มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนญุาต อนุมัต ิปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

- ยกย่องเชิดชเูกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
- ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
- ยกย่องเชิดชเูกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
-ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์  

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
-มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่

เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมเีรื่องร้องเรียน

กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 
มิติที่  ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ประกอบด้วย   
  ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกข้ันตอน  โดย 
  -จัดให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
  -มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การเงิน  การ
จัดหาพัสดุ  การคำนวณราคากลาง  รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย  ระเบียบ  กฎ
ข้อบังคับ  ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
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  -มีการปิดประกาศ  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วน
ร่วมตรวจสอบของประชาชน 
  ๓.๒  การรับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  โดย 
  -มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
  -มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
  -มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายอักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการดำเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  ๓.๓  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย  
  -ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา  การจัดทำงบประมาณ 
  -ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
  -ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มิติที่  ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประกอบด้วย 
  ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน  ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้มี 
  -มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล 
  -มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน  โดยดำเนินการให้มีการจัดทำแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยงและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล 

          ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดำเนินการได้  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้มี 
  -ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ  
แต่งตั้ง  โอน  ย้ายข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง 
  -ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  กำกับ  ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่าย การ
หาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
  -ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลจัดหาพัสดุ 
  ๔.๓  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
  -ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบที่เก่ียวข้องได้กำหนดไว้ 
  -ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้  โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
  ๔.๔  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)  และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต  ประกอบด้วย 
  -ส่งเสริมให้มีการดำเนินกรเฝ้าระวังการทุจริต 
  -บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับคนปฏิบัติดี  ปฏิบัติชอบ  ได้ทำงานให้บังเกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นและไม่ทำให้คนในท้องถิ่นเกิดคามคลางแคลงใจในการทำงานของบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งจะเป็นกลไกสำคัญการป้องกันไม่ให้มีการใช้อำนาจหน้าที่บริหารราชการโดยมิชอบได้
อีกทางหนึ่ง       
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 (๑) นโยบายของฝ่ายบริหารด้านการป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบหรือการทุจริต 

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีหรือมีนโยบายในลักษณะที่ว่านี้ไมช่ัดเจน ให้ 
ฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ได้พิจารณาให้มีหรือแก้ไขให้ชัดเจนตามแตก่รณ ีด้วยการกําหนดให้ 
การดําเนินการเพ่ือการป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบหรือการทุจริต เป็นนโยบายประการหนึ่งของ 

ฝ่ายบริหาร โดยมีจุดมุง่หมายที่จะทําให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เกิดประโยชน์ 
สูงสุดแกป่ระชาชนในท้องถิ่น 

๒) แผนงาน โครงการ กิจกรรมอ่ืนใด ที่จะทําใหการดําเนินตามนโยบายของฝ่ายบริหาร 

ตาม (๑) บรรลุผลเป็นรูปธรรม และซึ่งเป็นการสอดรับกับการดําเนินการให้เป็นไปตามแตละมิติที่สํานักงาน 

ป.ป.ช. กําหนดไว้ประกอบดวย  ๔   มิต ิคือ 

 
- มิติที ่๑  การสร้างสังคมไมท่นต่อการทุจริต 

- มิติที ่๒  การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 

- มิติที ่๓  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

- มิตทิี่ ๔  การเสรมิสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  โดยมีรายละเอียดในแตละมิติ ดังนี



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


