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ประกาศองค์การบริหาส่วนต าบลเขาค้อ 
เร่ือง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
--------------------------------------- 

 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าดวย การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลง แนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตรชาติ ฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี ตามท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) เสนอ โดยให้
หน่วยงานภาครัฐดําเนินการโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศด้าน 
ต่าง ๆ ซึ่งกลไกการปองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประกอบด้วย 3 ระดับ คือ (1) คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) เป็นกลไกระดับนโยบาย 
(2) ศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นกลไกประสานการขับเคล่ือนในภาพรวมของประเทศ 
และ (3) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวง เป็นกลไกขับเคล่ือนการปฏิบัติการระดับ
กระทรวง โดยมี ศปท.จังหวัด เป็นกลไกขับเคล่ือนระดับภูมิภาคและท้องถิ่น   

  ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และเป็นไปตามแนวนโยบายของ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อตานการทุจริตกระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.) องค์การบริหารส่วนตําบลเขาค้อ ได้จัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 โดยมี 
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลเขาค้อ และเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรใหเ้ป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติ
การดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

  นางจันทร์แรม  ศรีเดช 
  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาค้อ 



ค าน า 

  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 ได้เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ 
ป้องกันและปรามปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และให้หน่วยงานภาครัฐ แปลงแนวทาง
มาตรการตามยุทศาสตร์ชาติ ฯ ไปสู่การปฏิบัติ 

 กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้ให้
ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้เน้นย้ําให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
ปฏิบัติงานด้วยความถูกตอ้งตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และให้นํามาตรการการป้องกันและปราม ปรามการทุจริต
มาเป็นโครงการท่ีมีประโยชน์ต่อประชาชน และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน พ.ศ.2560 การ
ดําเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยได้นํายุทธศาสตร์
ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2556-2560) คําส่ังคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกัน และแก้ไขการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 มาเปนกรอบและแนวทางการดําเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ 
“มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดําเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ไดแก ่การสงเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
ตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น และสนับสุนนให้มี “จังหวัดใส
สะอาด” “อําเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ท่ัวประเทศ  

 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และเป็นไปตามแนวนโยบายของศูนย์
ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.) องค์การบริหารส่วนตําบลเขาค้อ ได้จัดทําแผนปฏิบัติ 
การปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 
ส่วนงานต่างๆ รวมถึงข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าท่ีทุกระดับได้นําแนวทางและมาตรการดังกล่าว ไปสู่การ
ปฏิบัติงานต่อไป  
  
 
 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาค้อ 
  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
  
                 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
  หน้า 
 ส่วนท่ี ๑ บทนํา ๑ 
  -  หลักการและเหตุผล ๒ 
  -  วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน ๔ 
  -  เป้าหมาย ๔ 
 -  ประโยชน์ของการจัดทําแผน ๕ 

 ส่วนท่ี ๒ แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต ๖ 
  -  มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ๖ 
  -  มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ๖ 
  -  มิติท่ี ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ๗ 
  -  มิติท่ี ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ ๘ 
   การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 -  แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๐ – ๑๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี ๑ 

บทน า 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลเขาค้อ 

 การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลเขาค้อ มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อต้องการการบงช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่อยงานท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน  
การทุจริตท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

 การทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การขาดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการขาดการตรวจสอบของแต่ละภาคส่วน 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
 ๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด

จากการละเลยของเจ้าหน้าท่ี 
 ๒) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
 ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 ๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
 ๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
 ๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปได้เป็นประเด็น ดังนี ้
 ๑) โอกาส แมว้่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องการและปราบปราม

การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย
ท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งท่ี
ทําเกิดการทุจริต 

 ๒) สิ่งจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 

 ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

 
 



๒ 

 ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

 ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งท่ีทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ทําให้เจ้าหน้าท่ี
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ”ให้กับตัวเองและครอบครัว 

 ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

 ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยมท่ีผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทําการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 **หมายเหตุ: การวิเคราะห์ความเส่ียงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น 
เป็นเพียงตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยท่ีนําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถนํา SWOT Analysis และ McKinsey’s ๗s หรือทฤษฏีอื่นๆมาใช้ในการวิเคราะห์ความ
เส่ียงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม 

๒.หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลําดับต้นๆท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่ องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวทุจริตตามส่ือและรายงานของทางราชการ
อยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีวัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(Corruption Perception Index-CPI)ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันท่ัว
โลกท่ีจัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ(Transparency International-IT)พบว่า ผลคะแนนของประเทศ
ไทยระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ อยู่ท่ี ๓๕-๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับท่ี๗๖ จาก 
๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับท่ี ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และ
ล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ลําดับท่ี๑๐๑ จาก๑๖๘ 
ประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
 



๓ 

 แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการทุจริต (United Nations 
Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.๒๕๔๖ การจัดต้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ีลดน้อยถอยลง สาเหตุท่ี
ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม  ซึ่งเป็นสังคม
ท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีทําให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติท่ี
ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยด้านการทํางานท่ีไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึง
ส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความ
เข้มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี ๓ เริ่มจาก
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ี
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้าน
ทุจริต”มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index: CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐ
ต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น ๖ 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

 ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี๓ 
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  

 



๔ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีมีความโปร่งใส สร้างค่านิยม 
วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

๓.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 ๑) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
 ๒) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 

ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 ๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) 
 ๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (people’s 

audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.เป้าหมาย 
 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ี ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของข้าราชการ 

 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม 

 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

 



๕ 

๕.ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 

 ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

 ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ีมีจิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต 

 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี ๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

1. กรอบการจัดท าแผนปฏิบัติปองกันการทุจริต  
 ตามท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. ได้พิจารณากําหนดให้มีกรอบการจัดทํา “แผนปฏิบัติการ ป้องกันการ
ทุจริต” สําหรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปปฏิบัติประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้ มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อปอ้งกันการทุจริต มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีรายละเอียดดังนี้  

 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบดวย 
 1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน ๓ ลักษณะ ดังนี้  
  1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
  1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
  1.1.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระทําการอันเปนการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน   

 1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  ใน ๓ ลักษณะ 
ดังนี้ 
  1.2.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
  1.2.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
  1.2.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน ใน ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
  1.3.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย็สุจริต 
  1.3.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
  1.3.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 
 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
  ๒.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ได้แก ่
   2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ัง
ในเรื่องการบรรจุแต่งต้ัง โยกย้าย โอน เล่ือนตําแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
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   2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุการใช
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเ้ปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ี เกี่ยวข้อง 
อยา่งเคร่งครัด 
   2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิด 
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

  2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าท่ีให้เปนไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี โดยดําเนินการให้มีกิจการ ดังนี้ 
   2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการ
บริการประชาชนรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น 
   2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติปฏิบัติ 
ราชการแทนหรือการดําเนินการอื่นใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น  

  2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนให้ 
เป็นท่ีประจักษ์ ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
   2.4.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
   2.4.2 ใหค้วามช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
   2.4.3 ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
   2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรไดปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
   2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอท่ีได้ดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2.5.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กรณีมี เรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 

 มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประกอบดวย 
  3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแก่ 
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทุก
ขั้นตอน โดย 
   3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 
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   3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร 
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุการคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ 
วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ท่ีกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได้ 
   3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพร่ขอมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปน 
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

  3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
โดย 
   3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการ ตาม 
อํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อความ เป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
   3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกขไ์ดโดยสะดวก   
   3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเปนลายลักษณะอักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ได้ ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 

  3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดย 
   3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํา
งบประมาณ 
   3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
   3.3.3 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบดวย 

  4.1 มีการตรวจสอบภายใน กาควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง ตามพระ
ราชบัญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการใหมี 
   4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล   
   4.1.2 มีการจัดทําและรายงานการบริหารจัดการความเส่ียงและรายงานให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐหรือผู้กํากับดูแลแล้วแต่กรณี 

  ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหาร  
ราชการตามช่องทางท่ีสามารถดําเนินการได้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการให้มี 
   4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล  
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
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   4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหาร
งบประมาณ การรับจ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ  
   4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

  ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
   4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจใน 
การปฏิบัติหน้าท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้งได้กําหนดไว้ 
   4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
ฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

  4.4 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ ต่อต้านการทุจริต 
ประกอบด้วย 
   4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
   4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 จากยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 256๑ – 
2564 ) จํานวน 6 ยุทธศาสตร์ และกรอบมิติการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต” สําหรับให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปปฏิบัติประกอบด้วย 4 มิติ  ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตําบลเขาค้อ ได้จัดทํา
แผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.256๑ – 2564) เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป พ.ศ. 256๔ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 256๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

 

1.1 การสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถ่ินและ
ฝ่ายประจําของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

๑) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมบคุลากร 
๒) มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน” 
๓) โครงการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

๘0,000 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 

1.2 การสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถ่ิน 

๑) โครงการสร้างจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริต 
2) โครงการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาค้อรวมใจภักด์ิ
รักษ์พ้ืนที่สีเขียว 
๓) โครงการส่งเสริมครอบครัว
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 
 
 

๕0,000 
 
 
- 

 

1.3 การสร้าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

๑) โครงการส่งเสริมสภา
เด็กและเยาวชน ต่อต้าน
การทุจริตสร้างภูมคุ้มกัน
ทางสังคม และอนุรักษ์
ทรัพยาการธรรมฃาติ และ
ส่ิงแวดล้อม 
 

80,000 
 
 

 

มิติท่ี 1 รวม จํานวน ๗ โครงการ 210,000  
 
 
 
 

 



๑๑ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 256๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
2. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การทุจริต 
 

๒.๑ แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

1) มาตรการแสดง
เจตจํานงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้วยการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

-  

2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

๑) มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล (ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ) 
๒) มาตรการออกคําส่ัง
มอบหมายของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหัวหน้าส่วน
ราชการ 
๓) มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 
๔) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง” 
๕) กิจรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

- 
 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 

 

 
 
 
 
 



๑๒ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 256๔  
หมาย
เหตุ               

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การทุจริต 

 

 ๖) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและ 
การบริการประชาชน
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและ 
ไม่เลือกปฏิบัติ 
๗) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการ
ประชาชน” 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

 

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อํานาจ
หน้าท่ีให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

๑) มาตรฐานการยกระดับ
การปฏิบัติหน้าท่ีตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
๒) มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ัง
การ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

- 
 
 
 
- 

 

๒.๔ การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการดําเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 

๑) กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน/บุคคลท่ี
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม 
๒) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
บุคคลท่ีช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะหรือมีจิต
สาธารณะ 
๓) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
บุคคลดํารงตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

 



๑๓ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 256๔  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การทุจริต 
 

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

1) มาตรการ “จัดทํา
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” 
๒) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องค์กรอิสระ” 
๓) มาตรการ “แต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 
๔) มาตรการกํากับการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร
ในองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

มิติท่ี ๒ รวม จํานวน ๑๗ โครงการ -  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 256๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
3. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางท่ีเป็นการ
อํานวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหน้าท่ี 

๑) มาตรการ “ปรับปรุง
และพัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” 
๒) มาตรการกํากับติดตาม
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 

3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและการ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 

๑) โครงการจัดเวที
ประชาคม 
๒) มาตรการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๖0,000 
 

- 

 

3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
บริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 
 
 
 
- 

 

มิติท่ี ๓ รวม จํานวน ๖ โครงการ ๖0,000  
 
 
 



๑๕ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 256๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดินกําหนด 

1) โครงการจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําปี 
๒) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

- 
 
- 
 

 

4.2) การ
สนับสนุนให้
ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ
ตามช่องทางท่ี
สามารถ
ดําเนินการได้ 

1) มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล 
๒) กิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการบริหาร
งบประมาณ การรับ-
จ่ายเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓) กิจกรรมส่งเสริม
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การจัดซื้อจัดจ้าง 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 

4.3 การ
ส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

1) โครงการส่งเสริม
ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ 
และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
สําหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
๒) กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

- 
 
 
 
 
- 
 

 

 



๑๖ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 256๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.4 เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

1) กิจกรรมส่งเสริมชุมชน
เฝ้าระวังการทุจริต 
๒) กิจกรรมบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

- 
 
- 

 

มิติท่ี ๔ รวม จํานวน ๙ โครงการ -  
 

 


