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บทนํา
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ
เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ให
สอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเปนเอกภาพในการขับเคล่ือนไปสูเปาหมายดังกลาว โดยมียุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ. 2561 - 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่จะ
เปนแนวทางการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน ในป พ.ศ. 2580 กลาวคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมายในการพัฒนา
ประเทศให “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากร
ธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและใน
ทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ในประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กําหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดตัวช้ีวัดไววา
ในป พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูใน
อันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมตํ่ากวา 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพื่อใหบรรลุผลดังกลาว
จึงไดนําผลการประเมิน ITA ไปกําหนดเปนตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานที่เขารวมการประเมิน ITA
ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 90 คะแนนข้ึนไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ไดกําหนดตัวชี้วัด
ไววา ในป พ.ศ. 2570 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI)
อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมตํ่ากวา 57 คะแนน และหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด
(รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป 
 องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพรผลคะแนนดัชนีการรับรู
การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจําป 2563 ผลปรากฏวาประเทศไทยได 36 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งไมเปลี่ยนแปลงจากป 2562 แตในสวนของอันดับไดปรับตัวลดลงเปนลําดับที่ 104
จากอันดับ 101 ยอมสะทอนใหไดเห็นวาประเทศไทยยังตองแกไขปญหาการทุจริตอยางเรงดวน 
 โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ ปจจุบัน
มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 7,850 แหง1 ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใต
โครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจาก

บทที่

1

1 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, สรุปขอมูลจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั่วประเทศ, สืบคนเม่ือวันที่ 22 ตุลาคม, 2564, www.dia.go.th/work/
 abt/index.jsp  สืบคนเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม, 2564
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สวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลัก
ในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ถือเปนกลไกสําคัญ
ในการพัฒนาทองถ่ินซึ่งนําไปสูการพัฒนาท่ัวทั้งประเทศ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินปราศจากการทุจริต
นําเงินงบประมาณมาพัฒนาทองถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริงแลว ประเทศชาติ
ก็จะมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืน
รฐัจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยยึดหลกัแหงการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ
ของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ
รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่ สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําได
เทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
 ตัง้แตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สาํนกังาน ป.ป.ช. ไดดาํเนนิการสงเสรมิใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่
ไดแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต และนําแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมต้ังแตชวงป พ.ศ. 2561 - 2565 เพื่อใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน อันเปนการยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริต
ใหครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วท้ังประเทศ ดวยการสรางกลไกในการปองกันการทุจริตขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 สํานักงาน ป.ป.ช. มุงสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยางตอเน่ือง
ควบคู ไปกับการปองกันการทุจริต จึงไดดําเนินการจัดทําคู มือ “แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใสสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)” เพื่อเปนเครื่องมือใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใชประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและนําไปสูการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ
โดยไดพัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ใหมีความสอดคลองกับแผน 3 ระดับที่เก่ียวของ ดังนี้ แผนระดับที่ 1
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนระดับท่ี 2 
สอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ในสวนยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย และนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ ในสวนเปาหมายท่ีให
หนวยงานภาครัฐมีระบบปองกันและแกไขการทุจริตและประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ 
โดยมีตัวชี้วัด คือ คาดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย และระดับ 
การมีสวนรวมของประชาชนในการตอตานการทุจริต และแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ คือ แผนปฏิบัติการดาน
การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนําหลักธรรมาภิบาลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนกลไก
ในการพัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงใหสอดคลอง
กับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) เพื่อใหบรรลุคาเปาหมายของแผนแมบทฯ ที่กําหนดไววาในป พ.ศ. 2570 หนวยงานที่เขารวม
การประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป รวมท้ังประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนี
การรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมตํ่ากวา 
57 คะแนน 
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แผนระดับ 1 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561 - 2580

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561 - 2580 ไดกําหนดยุทธศาสตร
ที่เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริตไว คือ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยกําหนดเปาหมายไววา ภาครัฐ
มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบดวย 8 ประเด็น
ไดแก
 1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ
และใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส
 2) ภาครฐับรหิารงานแบบบรูณาการโดยมยีทุธศาสตรชาตเิปนเปาหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
 3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชน
และทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
 4) ภาครัฐมีความทันสมัย

 5) บคุลากรภาครฐัเปนคนดแีละเกง ยดึหลกัคณุธรรม จรยิธรรม มจีติสาํนกึ มคีวามสามารถสงู มุงมัน่ และเปน
มืออาชีพ
 6) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 7) กฎหมายมีความสอดคลองกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จําเปน
 8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค

แผนระดับ 2

1. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
 ประเด็นที่ (21) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เพื่อไปสูการปฏิบัติในระดับโครงการ โดยสรุปไดดังนี้

 เปาหมาย : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 ตัวช้ีวัด : ดัชนีการรับรู การทุจริตของประเทศไทย (Corruption
Perceptions Index : CPI) โดยประกอบดวยแผนยอย 2 แผน ไดแก

 1.1 แผนยอยการปองกันการทุจรติและประพฤติมชิอบ โดยมีแนวทาง
การพัฒนา ดังนี้
  1) ปลูกและปลุกจิตสํานึกการเปนพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต
และการปลูกฝง และหลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย
ทุกระดับ
  2) สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
ใหมีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต
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   3) พัฒนาคานิยมของนักการเมืองใหมีเจตนารมณที่แนวแนในการทําตนเปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวม
   4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ
   5) ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรที่เอื้อตอการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
   เปาหมายของแผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   (1) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต
   (2) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
 1.2  แผนยอยการปราบปรามการทุจริต โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   1) เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต
   2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
   3) พัฒนาการจัดการองคความรูดานการปราบปรามการทุจริต
   เปาหมายของแผนยอยการปราบปรามการทุจริต
   การดําเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เปนธรรม โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ

2. แผนการปฏิรูปประเทศ

 เปาหมาย แผนปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดแก

 (1)  เปาหมาย ประเทศไทยปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ตัวชี้วัด คือ คะแนนดัชนีการรับรู การทุจริตของประเทศไทย
(Corruption Perceptions Index : CPI) ดีขึ้น

 (2) เปาหมาย หนวยงานภาครัฐมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย
สุจริต

   ตัวช้ีวัด คือ รอยละของหนวยงานภาครัฐผานการประเมิน ITA
(85 คะแนนขึ้นไป)
  เพ่ือใหการดําเนินการตามแผนปฏิรปู ฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
จึงไดกําหนดประเด็นปฏิรูปเปน 4 ดาน ดังนี้

 1. ดานการปองกันและเฝาระวัง ประกอบดวย 5 กลยุทธ ดังนี้
  1) เรงสรางการรับรูและจิตสํานึกของประชาชนในการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความรวมมือ
ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
  2) ผลักดันใหมีกฎหมายรองรับการรวมตัวของประชาชนเพื่อตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบภายใน 2 ป
  3) สงเสริมใหประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริต และมีสวนรวมในการตอตานทุจริตดวยการชี้เบาะแส
เมื่อพบเห็นการกระทําความผิด
  4) การสรางลักษณะนิสัยไมโกงและไมยอมใหผูใดโกง เพ่ือตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยเร่ิมจาก
เด็ก เยาวชน และผูปกครอง
  5) เสริมสรางบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการเสริมสรางธรรมาภิบาลและตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
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 2. ดานการปองปราม ประกอบดวย 12 กลยุทธ ดังนี้
  1) ใหสวนราชการมีการบริหารงานบุคคลที่เปนตามระบบคุณธรรม (Merit System) ไดเจาหนาที่ของรัฐ
ที่เปน “คนดี คนเกง คนกลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง”
  2) ใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูบังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรม
องคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมชิอบ และเปนตัวอยางในการบริหารงานดวยความซ่ือตรง
และรับผิดชอบ กรณีปลอยปละละเลยไมดําเนินการใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 
  3) เสริมสรางหนวยงานตรวจสอบภายในใหเปนกลไกอิสระและมีความเปนมืออาชีพในการเฝาระวัง
การทุจริตในหนวยงาน
  4) ใหมีการลดการใชดุลพินิจของเจาพนักงานของรัฐในการใชอํานาจรัฐที่ไดรับมอบ
  5) ใหเจาพนักงานของรัฐบริการประชาชนตามหนาที่ที่ไดรับโดยไมคํานึงถึงอามิสสินจาง
  6) ใหมีการแสดงฐานะทางการเงินของเจาพนักงานของรัฐที่เปดเผย ตรวจสอบได
  7) ใหเจาพนักงานของรัฐอื่น (ผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง ผู ปฏิบัติงานในองคกรอิสระ ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการตาง ๆ และผูวาการตรวจเงินแผนดิน) และเจาหนาที่ของรัฐ2 ปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อตรง (Integrity) เกิดประโยชนตอประเทศชาติและประชาชนอยางแทจริง
  8) ผลักดันใหมีกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารสาธารณะภายใน 2 ป ที่ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารไดโดยไมตองรองขอ (ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 59, 253)
  9) สงเสริมใหภาคธุรกิจเอกชนมีมาตรการควบคุมภายในที่ดีและมีสวนรวมในแนวรวมปฏิบัติภาคเอกชน
ตานทุจริต (CAC) 
  10) ใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานภาครัฐอยางมีประสิทธิผล
  11) ทําใหการใหสินบนแกเจาหนาที่ของรัฐเปนเรื่องนารังเกียจไมพึงกระทํา
  12) ใหมีมาตรการท่ีเปนไปไดในการสืบหาและกํากับดูแลการเคล่ือนยายขามพรมแดนของตน ซึ่งเงินสด
และตราสารเปล่ียนมือได

 3. ดานการปราบปราม ประกอบดวย 11 กลยุทธ ดังนี้
  1) ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาที่ตองดําเนินมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครองและมาตรการ
ทางกฎหมายตอเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัดที่ถูกกลาวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยวาประพฤติมิชอบ หรือกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบอยางเครงครัด
  2) เรงรัดผลักดันใหเกิดการใชหลักนิติบุคคลของรัฐ เพื่อใหมีผูรับผิดชอบและมีอํานาจในการดําเนินคดี
เก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางมีประสิทธิภาพ

2 คํานิยามตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ดังน้ี
  “เจาพนักงานของรัฐ” หมายความวา เจาหนาที่ของรัฐ ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
 และคณะกรรมการ ป.ป.ช.
  “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา ผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐหรือ
 ในรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาพนักงาน
 ตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี หรือเจาพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ และใหหมายความรวมถึงกรรมการอนุกรรมการ ลูกจางของ
 สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคลหรือคณะบุคคลบรรดาซึ่งมีกฎหมายกําหนดใหใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจ
 ทางปกครองท่ีจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐดวย แตไมรวมถึงผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
 ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.
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  3) ใหมีกฎหมายกําหนดความผิดจากการกระทําโดยเจตนาของเจาพนักงานของรัฐ ที่ทุจริตตอหนาที่
การใชอาํนาจโดยมชิอบ และการรํา่รวยผดิปกตทิีช่ดัเจน เพือ่ความรวดเรว็ในการไตสวนและเปนไปตามมาตรฐานสากล
(อนุวัติการตาม UNCAC 2003)
  4) ใหมีการผนึกพลังความรวมมือจากทุกภาคสวนและหนวยงานตรวจสอบของรัฐในการปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมชิอบ โดยลดการกระทําผดิวินยัดวยการเฝาระวังจากทุกภาคสวน และมีกลไกรองรับการรวมตัว
ของภาคประชาชนดวย
  5) กรณีที่หัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐละเลย ละเวน รู เห็นเปนใจ หรือมีสถานะเปน
ผูถูกกลาวหาในกรณีทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ โดยแจงให
ผูมีอํานาจในการแตงตั้งหรือถอดถอนใชอํานาจทางปกครอง (ยาย/พักราชการ/พนจากราชการ) ทันที
  6) การกวดขันวินัยใหมีประสิทธิผลทางปฏิบัติ
  7) ออกแบบกระบวนการบริหารคดีใหม ใหมีขั้นตอนเทาที่จําเปนเพื่อใหเกิดความรวดเร็ว
  8) จัดทําและบูรณาการโครงขายฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหนวยงาน
  9) เรงรัดติดตามนําทรัพยสินที่เกิดจากการกระทําผิดทั้งในประเทศและตางประเทศใหตกเปนของแผนดิน
  10) ยกระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวัง และแจงเบาะแสเม่ือพบเห็นการกระทําทุจริต
โดยทุกชองทาง รวมท้ังการฟองรองหนวยงานของรัฐที่ไมทําตามอํานาจหนาที่ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว
  11) ในกรณีที่ยังไมมีกฎหมายท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากลก็ใหเรงบัญญัติเพิ่มเติม

 4. ดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย 4 กลยุทธ ดังนี้
  1) ปรับปรุงกลไกที่เหมาะสมในการประสานนโยบายและยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของทุกภาคสวน
  2) ปรับปรุงกลไกการประสานการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร โดยแบงเปน 2 สวน ไดแก
สวนประสานการบริหารกับสวนประสานการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
  3) จัดตั้งสถาบันการสรางเสริมสมรรถนะดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต (Anti-Corruption
Capacity Building Institute)
  4) การสรางเอกภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและปฏิบัติตามอนุสัญญา

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 123 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดกําหนดยุทธศาสตรภายใต
แผน ฯ ที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริต ไดแก ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการปองกันการทุจริตไวในแนวทาง
การพัฒนาที่ 5 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังน้ี

3 มาตรา 28 ของพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2561 ไดกําหนดใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตาม
 ประกาศพระราชโองการ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ลงวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ใชอยู 
 ในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้ และใหยังคงใชไดตอไปจนถึง
 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
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  3.1 ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง
   1) สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนมุงสรางจิตสํานึกในการรักษา

ประโยชนสาธารณะ ทศันคตเิชงิบวก รวมทัง้คณุธรรม จรยิธรรม และหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับทุกกลุมในสังคม ผานกลไกครอบครัว สถาบัน
การศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือขายทางสังคม ควบคูกับ
การปลูกฝงจิตสํานึกความซ่ือสัตยสุจริต คานิยมท่ีถูกตอง สรางความตระหนัก
ถงึภยัรายแรงของการทจุริตและการรูเทาทนัการทจุริตของสงัคมไทย โดยอาศยั
กลไกทางสังคมเปนมาตรการในการลงโทษผูกระทําผิดหรือผูกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

   2) พัฒนากลไกและระบบการดําเนินงานท่ีทําใหเจาหนาที่ของรัฐ
และผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐาน
จรยิธรรมอยางเครงครดั โดยการรณรงคประชาสมัพนัธใหประชาชน ภาคเอกชน

และสื่อมวลชนมีสวนรวมในการเฝาระวังพฤติกรรมของขาราชการและผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในการใชตําแหนง
หนาที่ในทางมิชอบ และกําหนดข้ันตอนการลงโทษผูไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนประมวลจริยธรรมตามความรายแรง
แหงการกระทําอยางจริงจัง
   3) สงเสริมและสนับสนุนนักการเมืองรุนใหมที่มีคุณธรรมจริยธรรมเขาสูตําแหนงทางการเมือง ผานกลไก
การบริหารพรรคการเมือง และการตรวจสอบท่ีเขมแข็งจากทุกภาคสวน
   4) ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของภาคธุรกิจเพื่อการตอตานการทุจริต ผานกลไกบรรษัทภิบาล
การบริหารจัดการ การสรางวัฒนธรรมสุจริต การสรางความรับผิดชอบท่ีตองมีตอสังคมและผูบริโภคใหแกองคกร
ตลอดจนกําหนดแนวทางการจัดทําขอตกลงคุณธรรมในกระบวนการจัดซื้อจัดจางของภาคเอกชนอยางเปนระบบ
รวมท้ังการสนับสนุนการกํากับดูแลจากหนวยงานภายนอก
   5) รณรงคการปลูกฝงจิตสํานึกของการปฏิบัติหนาที่ตามจรรยาบรรณของส่ือมวลชน ผานสมาคม
วิชาชีพ และใหมีการควบคุมกันเอง รวมทั้งสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมในการตรวจสอบพฤติกรรม
ของสื่อมวลชนทุกประเภท
   6) สงเสรมิความรวมมือระหวางองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญทีม่หีนาทีต่อตานการทุจริตและประพฤติมชิอบ
และภาคประชาสังคมเปนภาคีรวมกันตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งพัฒนากลไกตรวจสอบธรรมาภิบาล
ในทุกภาคีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาประเทศ
   7) พัฒนาสรางเครือขายและคุมครองการแจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในกลุมประชาชน

 3.2  ปองกันการทุจริต
   1) ปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหมีระบบที่โปรงใส
ตรวจสอบได และมีประสิทธิภาพตอการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
   2) จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการตอตานการทุจริต การคุมครองพยานในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
และเสริมสรางความรูเกี่ยวกับรูปแบบ กลไกการทุจริตและวิธีการเฝาระวังการทุจริต รวมถึงแนวทางการสนับสนุน
การสรางกิจกรรมการปองกันการทุจริตของภาคประชาชนอยางตอเนื่อง
   3) เรงรัดหนวยงานภาครัฐใหมีการดําเนินงานในการกําหนดมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบอยางเครงครัด
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   4) เสรมิสรางศกัยภาพและความเขมแขง็ใหแกศนูยปฏบิตักิารตอตานการทุจริตใหสามารถเปนหนวยงานหลัก
ของภาครัฐในการเฝาระวัง ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บูรณาการการทํางานรวมกันอยาง
มีกลยุทธ
 สําหรับ (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 134 (พ.ศ. 2566 - 2570) ไดกําหนดหมุดหมาย
ที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริต ไวในหมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย
ประชาชน ซึ่งเนนปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยนําหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและ
การแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุงการบรรลุเปาหมายของประเทศ โดยกําหนดกลยุทธการพัฒนา
ดังนี้
 กลยุทธที่ 1 การพัฒนาคุณภาพในการใหบริการภาครัฐที่ตอบโจทย สะดวก และประหยัด
 กลยุทธที่ 2  การปรับเปล่ียนการบริหารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน เช่ือมโยงเปดกวาง และ
มีประสิทธิภาพ
 กลยุทธที่ 3  การปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัลที่ใชขอมูลในการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศ
 กลยุทธที่ 4  การสรางระบบบริหารภาครัฐที่สงเสริมการปรับเปล่ียนและพัฒนาบุคลากร ใหมีทักษะที่จําเปน
ในการใหบริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐใหเอื้อตอการพัฒนาประเทศ 

4. นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)

 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) ไดกําหนดนโยบายและแผน
ที่เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริต ดังนี้
 4.1  นโยบายท่ี 9 เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ภาครัฐ และสงเสริมบทบาทและความเขมแข็งของทุกภาคสวน ในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับ
ความม่ันคง
 4.2  แผนการเสรมิสรางความมัน่คงของชาตจิากภยัทจุริต รองรับนโยบายท่ี 9 เสริมสรางความม่ันคงของชาติ
จากภัยทุจริต โดยกําหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธ ดังนี้
   เปาหมายเชิงยุทธศาสตร หนวยงานภาครัฐมีระบบปองกันและแกไขการทุจริตและประชาชนไมเพิกเฉย
ตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ
   กลยุทธ มีดังนี้
   1)  นําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการบริหารจัดการภาครัฐใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม
   2)  ผลักดันการแกไขกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการแกไขปญหาการทุจริต และใหบังคับใช
กฎหมายอยางเขมงวด
   3)  ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินโครงการของภาครัฐ
   4)  รณรงคใหความรูแกทุกภาคสวนถึงภัยทุจริต เพื่อสรางคานิยมตอตาน และปฏิเสธการทุจริต
   ตัวชี้วัด
   (1) คาดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
   (2) ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการตอตานการทุจริต
   
4 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, “(ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13”, 2564, สํานักงานสภาพัฒนา
 การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สืบคนเมื่อ 11 พฤศจิกายน, 2564, https://www.nesdc.go.th/main.php? filename=plan13
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แผนระดับ 3

 แผนปฏิบัติการดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) 
 และระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)

เปาหมายหลัก : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ตัวชี้วัด : ดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย

คาเปาหมาย : 
 ระยะที ่1 : ป พ.ศ. 2563 - 2565 ดชันกีารรบัรูการทจุรติของประเทศไทย
อยูในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือไดคะแนนไมตํ่ากวา 50 คะแนน 
 ระยะที ่2 : ป พ.ศ. 2566 - 2570 ดชันกีารรบัรูการทจุรติของประเทศไทย
อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมตํ่ากวา 57 คะแนน

แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เปาหมายที่ 1 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 
 แนวทางท่ี 1 ปลูกและปลุกจิตสานึกการเปนพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรม
สุจริต และการปลูกฝงและหลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชน และ
ประชาชนทุกชวงวัย และทุกระดับ 

 แนวทางที่ 2 สงเสรมิการปฏิบตัหินาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหมคีวามใสสะอาด ปราศจากพฤตกิรรม
ที่สอไปในทางทุจริต

เปาหมายที่ 2 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
 แนวทางท่ี 3 พฒันาคานยิมของนักการเมืองใหมเีจตนารมณทีแ่นวแนในการทําตนเปนแบบอยางท่ีด ีมคีณุธรรม
จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวม 
 แนวทางท่ี 4 ปรับระบบเพ่ือลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ 
 แนวทางท่ี 5 ปรบัระบบงานและโครงสรางองคกรทีเ่อือ้ตอการลดการใชดลุพนิจิในการปฏบิตังิานของเจาหนาที่

แผนยอยการปราบปรามการทุจริต 
เปาหมายที่ 3 การดําเนินคดีทุจริต 
 แนวทางท่ี 1 เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางท่ี 2 ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางท่ี 3 พัฒนาการจัดการองคความรูดานการปราบปรามการทุจริต

หลักธรรมาภิบาลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดแตงตั้งคณะทํางานศึกษาแนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น5 โดยมีรองศาสตราจารยศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย เปนประธานคณะทํางานฯ เพื่อกําหนดคํานิยาม องคประกอบ
ของธรรมาภิบาล กรอบแนวทางการดําเนนิงานสาํหรบัองคกรปกครองสวนทองถิน่ใหมคีวามสอดคลองกบัอาํนาจหนาที่

5 คําสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ 227/2563
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และภารกิจของทองถิ่น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปปรับใชในการยกระดับการบริหารจัดการองคกร
อันจะสงผลตอการบริหารองคกรใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส ตรวจสอบได และเกิดประโยชนสุขของ
ประชาชนตอไป ซึ่งประกอบดวย 6 หลักการ 11 องคประกอบยอย มีรายละเอียด ดังนี้ 6

 1) นิติธรรม (Rule of Law)
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะใชอาํนาจตามกฎหมายและระเบียบ รวมถึงขอบงัคับตาง ๆ ทีม่อียู โดยเครงครัด
และไมเลอืกปฏบิตั ิทัง้นี ้ในการจดัทาํบรกิารสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ตองคาํนงึถงึหลกัความเสมอภาค
กลาวคอื การใหบรกิารสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ินตองเปนไปอยางเทาเทยีมกนั ไมแบงแยก ไมวาจะเปนประเดน็
เกี่ยวกับเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือ กลุมชาติพันธุตาง ๆ เปนตน นอกจากน้ัน องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังตอง
ใหความสําคัญกับความเทาเทียมกันในการเขาถึงบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย ทั้งนี้ตอง
คํานึงถึง 2 องคประกอบยอย ไดแก 1.1) นิติธรรม (Rule of Law) และ 1.2) ความเสมอภาค (Equity)

  1.1) นิติธรรม (Rule of Law) 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาที่ตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับในการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนี้
ใหรวมถึงการตราขอบัญญัติ/เทศบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย

    1.1.1) การปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายในการบริหารงาน
    องคกรปกครองสวนทองถิ่นพึงใชอํานาจโดยยึดหลักขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และแนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวของ โดยคํานึงถึงอํานาจหนาที่ ปญหา และความตองการของประชาชนในทองถิ่น ในการดําเนินการ
ดังกลาวใหคํานึงถึงมิติสําคัญทางการบริหารดังตอไปนี้
    1. การบรหิารงานบคุคล ตองดาํเนนิการตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารงานบคุคลสวนทองถิน่
เปนตน

6 สํานักพัฒนาและสงเสริมธรรมาภิบาล สํานักงาน ป.ป.ช., แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน, หนา 11 - 20
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    2. การจัดทําและการบริหารแผนพัฒนาทองถิ่น ตองดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน
    3. การตราขอบัญญัติทองถ่ิน/เทศบัญญัติ เปนไปตามขอบเขตอํานาจหนาที่ตามท่ีกฎหมายในการ
นั้น ๆ ใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการตราขอบัญญัติทองถ่ิน/เทศบัญญัติ เชน ขอบัญญัติทองถ่ิน
เกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การคลัง ขอบัญญัติทองถิ่นท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อาทิ
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตลาด สถานที่
จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร การจําหนายสินคาในที่หรือสาธารณะ ตลอดจนขอบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
การดําเนินการจัดบริการสาธารณะในลักษณะที่เขาถึงประชาชนในทองถิ่นนั้น ๆ 
    4. การบรหิารการเงนิการคลงั ตองดาํเนนิการตามกฎหมายวาดวยวธิงีบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กฎหมายวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กฎหมายวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน
    5. การจัดบริการสาธารณะ ตองดําเนินการตามมาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ เชน มาตรฐานถนน ทางเดนิและทางเทา มาตรฐานไฟฟาสาธารณะ มาตรฐานทางระบายนํา้
มาตรฐานการบําบัดนํ้าเสีย มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มาตรฐานการสงเสริมกีฬา เปนตน

    1.1.2) การใชอํานาจ/การปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายตอผูมารับบริการ
    องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคาํนงึถงึการจัดทาํบรกิารสาธารณะท่ีครอบคลุมตามอาํนาจหนาที่
และเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงบริการน้ัน ๆ ไดอยางท่ัวถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใชอํานาจอ่ืน ๆ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคํานึงถึงความถูกตอง ชอบธรรม
ไมเลือกปฏิบัติ และไมมีการเรียกรองผลประโยชนเพ่ือตนเองหรือพวกพอง ทั้งนี้ ตองปฏิบัติตอประชาชนในพื้นท่ี
และผูที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ 

  1.2) ความเสมอภาค (Equity) 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดบริการสาธารณะและบังคับใชกฎหมายระเบียบขอบังคับอยางเทาเทียม
ไมเลือกปฏิบัติ โดยไมแบงแยกเพศ ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ตลอดจนสภาพและสถานะของบุคคลท้ังทาง
รางกาย เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งคํานึงถึงโอกาสในการเขาถึงบริการสาธารณะอยางทั่วถึง และเปนที่ยอมรับ
ของประชาชนในทองถิ่น
  โดยการจดัทําบรกิารสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหคาํนงึถงึความเสมอภาคในการใหบรกิาร
แกประชาชนตามอํานาจหนาที่และภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อยางนอยตองครอบคลุมดานตาง ๆ ดังนี้
   1) ดานโครงสรางพื้นฐาน
   2) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
   3) ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
   4) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
   5) ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
   6) ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

 2) คุณธรรม (Morality)
 บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองพึงมีจิตสํานึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดมั่น
ในศีลธรรม คุณธรรม ตองยึดมั่นในประมวลจริยธรรมของทองถิ่น รวมถึงมาตรฐาน และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
โดยคํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชน เปนหลักสําคัญ
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  2.1) การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม / มาตรฐานและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
  บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกคนตองปฏิบัติหนาที่โดยมีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเอง
และตอประชาชนโดยยดึมัน่และปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรม และมาตรฐานและจรรยาบรรณแหงวชิาชพีอยางเครงครดั
ทั้งน้ี องคกรปกครองสวนทองถิ่นพึงสงเสริมและปลูกฝงจิตสํานึกใหบุคลากรของตน มีสํานึกความรับผิดชอบในการ
ปฏบิตังิาน ยดึมัน่ในประมวลจรยิธรรมของขาราชการการเมืองทองถิน่ฝายสภาทองถิน่ ประมวลจริยธรรมของขาราชการ
การเมืองทองถ่ินฝายบริหาร ประมวลจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แลวแตกรณ ีรวมท้ัง กาํกับ กระตุน กวดขันการปฏิบตัหินาท่ีของบุคลากรน้ัน ใหเปนไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพนั้น เชน บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางสาธารณสุข วิศวกร เปนตน

  2.2) การปฏิบัติตามหลักการขัดกันแหงผลประโยชน (Conflict of Interest) 
  บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นผลประโยชนสาธารณะเปนที่ตั้ง
ไมเห็นแกผลประโยชนสวนตนหรือพวกพอง ไมนําทรัพยสินของราชการไปเปนของสวนตัวหรือนําไปใหกลุมหรือ
พวกพอง รวมท้ังตองไมเปนผูมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจหนาที่ของตน และตองคํานึงถึงความ
เหมาะสมในการดํารงตําแหนงและการปฏิบัติหนาที่อันจะเปนการเปดโอกาสใหเกิดการขัดกันแหงผลประโยชนได
เชน การไมเปนคูสัญญาหรือเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกับบุคคลที่ทําสัญญากับ
หนวยงานของรัฐที่ตนปฏิบัติหนาที่อยู การไมรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันมิควรไดตามกฎหมายจาก
บุคคลอ่ืน ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

 3) ความโปรงใส (Transparency)
 บุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายขาราชการประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีความซื่อสัตยสุจริต
ตรงไปตรงมา รวมถึงการมีวฒันธรรม และคานยิมขององคกรท่ีใหความสําคญักบัการเปดเผยขอมลูขาวสาร และส่ือสาร
กับประชาชน เพื่อใหประชาชนไดรับทราบถึงขอมูลตาง ๆ อยางสม่ําเสมอเปนปจจุบัน และจัดใหมีการวางระบบ
เพื่อใหประชาชนและภาคสวนอื่น ๆ ในสังคมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดโดยงาย รวมถึงในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพึงมีความชัดเจน เปนระบบ เปนที่
เขาใจ รับรู และคาดการณไดของสังคม

  3.1) การบริหารการเงินและการคลัง
  ในการจัดทําขอบัญญัต/ิเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือแผนการใชจายงบประมาณประจําป
การจัดหารายได การรับเงิน การใชจายเงิน ตลอดจนการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตองดําเนินการตามกฎหมายตรงไปตรงมา มีความโปรงใสและตรวจสอบได โดยตองใหความสําคัญกับ
การเปดเผยขอมูลขาวสาร ขั้นตอนการดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับการเงินและการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ผานทางชองทางตาง ๆ ที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดงายและสะดวก และมีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
  3.2) การบริหารงานบุคคล
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการสรรหา คัดเลือก แตงตั้ง เลื่อนระดับ และการใหคุณใหโทษแก
บุคลากรภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางเปนธรรม โปรงใส สามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปดเผยหลักเกณฑ
ขัน้ตอนทีเ่กีย่วของกับการบริหารงานบุคคลเปนการท่ัวไป เพ่ือใหประชาชนหรือบคุลากรขององคกรปกครองสวนทองถิน่
สามารถเขาถึงขอมูลไดงายและสะดวก
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  3.3) การจัดบริการสาธารณะ/การบริการประชาชน
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณะหรือบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดอยางสะดวก รวดเร็วและเปดเผยทุกข้ันตอน

 4) การมีสวนรวม (Participation)
 การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพึงตองยึดหลักการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ โดยเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงาน และประชาชนในทองถ่ินไดรับรู เรียนรู และรวมแสดงความคิดเห็น หรือเสนอ
ปญหา และประเด็นตาง ๆ ที่จําเปนตองไดรับการแกไขและพัฒนา นอกจากนั้น ประชาชนยังตองมีสวนรวมในการ
ดําเนินการ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ การมีสวนรวมมีเปาหมายสําคัญเพ่ือแสวงหาฉันทามติรวมของ
ประชาชนภายในทองถิ่น

  4.1) การมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation / Consensus Oriented)
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ แสดงความคิดเห็น
และเสนอปญหาภายในทองถิ่นในประเด็นตาง ๆ ที่จําเปนตองไดรับการแกไขและพัฒนา เพื่อใหเกิดฉันทามติรวมกัน
ทั้งในเร่ืองการกําหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การบริหารงานและการจัดทํา
บริการสาธารณะ ตลอดจนการมีสวนรวมในการตรวจสอบและสอดสองการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

    4.1.1) การมีสวนรวมกําหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
    องคกรปกครองสวนทองถิ่นพึงจัดใหมีกระบวนการและกลไกใหประชาชนในพ้ืนที่เขามามีสวนรวม
กําหนดทิศทาง นโยบาย แผนงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยประชาชนท่ีเขารวมมีความหลากหลาย
กระจายครอบคลุมทุกชุมชน เพื่อรวมแสดงความคิดเห็น เสนอปญหา และความตองการผานแผนพัฒนาทองถ่ิน
และแผนงานอื่น ๆ

    4.1.2) การมีสวนรวมในการบริหาร
     องคกรปกครองสวนทองถิ่นพึงสงเสริมและเปดโอกาสใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประชาชน และผูมสีวนเก่ียวของเขามามีสวนรวมบริหารจัดการเก่ียวกับการตัดสินใจในเรือ่งตาง ๆ โดยสามารถใหขอมูล
ความคิดเห็น แนะนํา ปรึกษา รวมวางแผนและรวมปฏิบัติงาน

    4.1.3) การมีสวนรวมในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
    องคกรปกครองสวนทองถิ่นสงเสริมใหภาคสวนตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการสอดสอง ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่น

  4.2) การกระจายอํานาจ (Decentralization)
  ในการปฏบิตัริาชการควรมกีารมอบอาํนาจและกระจายความรบัผดิชอบในการตดัสินใจและการดาํเนนิการ
ใหแกผูปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถายบทบาทและภารกิจใหแกภาคสวนอื่น ๆ
ในสังคม
    4.2.1) การกระจายอํานาจในการตัดสินใจ
    การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจใหมี
ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในพื้นที่ โดยมุงไปที่การมอบอํานาจในการตัดสินใจเพื่อใหบุคลากรในแตละระดับ
มีสวนรวมในการตัดสินใจ และรับผิดชอบในการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงการสรางขีดความสามารถขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการใหบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนสุขของประชาชน
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    4.2.2) กระจายอํานาจไปสูภาคสวนอื่น 
    การกระจายอาํนาจในการตดัสนิใจใหหนวยงาน หรือภาคสวนอืน่ ๆ หรือประชาชนในพืน้ทีเ่พือ่จดัการ
หรือจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสอดคลองความตองการของประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพโดยมีการ
กระจายบุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยีที่เหมาะสม

 5) หลักความรับผิดชอบ (Accountability)
 ในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมุงใหการทํางานมีคุณภาพ สรางความเช่ือมั่นไววางใจ
และตอบสนองตอความคาดหวังของประชาชน ตลอดจนผูมีสวนไดเสียภายในทองถิ่น หากการทําหนาที่นั้นเกิด
ปญหาหรือขอขัดของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองสามารถตอบคําถามและอธิบายใหทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ประเด็นปญหาเหลานั้น รวมท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังตองมีการจัดทําระบบการรายงานความกาวหนาและ
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย ตลอดจนระบบการบรรเทาปญหาและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น

  5.1) ความรับผิดชอบ 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย รวมทั้งตองมีการจัดวางระบบ
การรายงานความกาวหนาและผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายท่ีกําหนดไวตอสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนตรวจสอบและ
กําหนดใหมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

    5.1.1) การประเมินผลการปฏิบัติงานและการรายงาน
    องคกรปกครองสวนทองถิ่นพึงสงเสริมและกําหนดใหมีเครื่องมือที่ชวยชี้วัดความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานและองคกร ใหเกิดความชัดเจน เปนรูปธรรม โดยระบบการประเมินผลนั้น ควรตองสะทอน
ใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานของตน และตอบสนองตอความคาดหวังของประชาชนได

    5.1.2) ระบบควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
    องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีกระบวนการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายในและการบริหาร
ความเส่ียงท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปดวยความโปรงใส และบรรลุ
ผลสําเร็จตามภารกิจ หนาที่และความรับผิดชอบ และไดรับความเช่ือมั่นและความไววางใจจากประชาชน

    5.1.3) การจัดการเรื่องรองเรียนและบรรเทาผลกระทบ
    องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีขอมูล/ระบบ/วิธีการจัดการขอรองเรียนและบรรเทาผลกระทบ
ตอปญหาหรือขอขัดของที่ประชาชนรองเรียน รวมท้ังตองกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการใหทราบ และรายงาน
รายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นปญหาใหสาธารณชนไดรับทราบ พรอมทั้ง มีระบบการวิเคราะหปญหาและแนวทาง
การปองกันปญหาในรูปแบบและลักษณะเดิมไมใหเกิดขึ้นอีก

  5.2) การตอบสนอง (Responsiveness)
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใน
กรอบระยะเวลาท่ีกาํหนด สรางความเช่ือมัน่ไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม

    5.2.1) การบริการอยางมีคุณภาพ
    องคกรปกครองสวนทองถ่ินพงึรบัผดิชอบและใหบรกิารตอประชาชนในพืน้ทีแ่ละผูมสีวนไดสวนเสยี
อยางมีคุณภาพ เพ่ือใหประชาชน/ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นและความไววางใจ
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    5.2.2) การตอบสนองตอปญหาและความตองการของประชาชน
    องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมุงพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานหรือการให
บริการเพื่อจัดการ/บรรเทาปญหาและตอบสนองตอความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง

 6) หลักความคุมคา (Cost-Effectiveness / Economy)
 การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีการกําหนดวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรตลอดจนเปาหมาย
และพันธกิจที่มีความชัดเจน โดยตองมีลักษณะที่ตอบสนองตอความคาดหวังของประชาชน นอกจากนี้ การปฏิบัติงาน
ตามเปาหมายและวิสัยทัศนดังกลาว ตองคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา รวมถึงใชระยะเวลาในการ
ดําเนินการที่รวดเร็วและเหมาะสม

  6.1) ประสิทธิผล (Effectiveness)
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ปฏิบัติหนาท่ีตามพันธกิจใหบรรลุวัตถุประสงค วางเปาหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และอยูในระดับที่ตอบสนองตอความคาดหวังของประชาชน โดยสรางกระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมี
มาตรฐาน มีการจัดการความเส่ียงและมุงเนนผลการปฏิบัติงานเปนเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้นอยางตอเน่ือง

    6.1.1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
    องคกรปกครองสวนทองถิน่พงึจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ทีม่คีวามชัดเจน ตอบสนองตอความตองการ
ของประชาชน และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและประเทศโดยวางเปาหมายแผนการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน

    6.1.2) แนวทางการปฏิบัติงานที่ทําใหบรรลุเปาหมาย
    องคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติงานอยางเปนระบบ มุงผลของความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังกําหนดระบบการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น
อยางตอเน่ือง

  6.2) ประสิทธิภาพ (Efficiency)
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใชทรัพยากรอยางประหยัด เกิดผลิตภาพท่ีคุมคาตอการลงทุนและบังเกิด
ประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ทั้งนี้ ตองมีการลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความสะดวก
และลดภาระคาใชจาย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ลาสมัยและไมมีความจําเปน

    6.2.1) ความประหยัด
    การนําทรัพยากรที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอยูอยางจํากัดมาใชหรือจัดสรรอยางมีประโยชน
สูงสุดตอทองถ่ิน โดยคํานึงถึงตนทุนการผลิตและการใชทรัพยากรอยางประหยัด รวมท้ังประเมินความคุมคากอน
และหลังการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
    6.2.2) ความรวดเร็ว 
    องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ คํานึงถึงกรอบระยะเวลาที่กําหนด
ใหบริการอยางรวดเร็ว สนองตอบตอความคาดหวังของประชาชน และตอบสนองตอสถานการณไดอยางทันทวงที

    6.2.3) มาตรฐานและการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
    องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ตามขั้นตอน ไดมาตรฐาน รวมทั้ง
พัฒนาระบบการใหบริการอยางสมํ่าเสมอ
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การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ หรือ Integrity and
Transparency Assessment หรือที่เรียกวาการประเมิน ITA ถือเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ
เคร่ืองมือหน่ึง โดยเปนเคร่ืองมือในเชิงบวกท่ีมุงพฒันาระบบราชการไทยในเชิงสรางสรรคมากกวามุงจับผดิ เปรียบเสมือน
เคร่ืองมือตรวจสุขภาพองคกรประจําป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานภาครัฐทั่วประเทศไดรับทราบถึงสถานะ
และปญหาการดําเนินงานดานคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร ผลการประเมินท่ีไดจะชวยใหหนวยงานภาครัฐ
สามารถนําไปใชในการปรับปรุงพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การใหบริการ สามารถอํานวย
ความสะดวก และตอบสนองตอประชาชนไดดียิ่งข้ึน ซึ่งถือเปนการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานภาครัฐ ดังนั้น
การประเมิน ITA จึงไมไดเปนเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสเพียงเทานั้น แตยังเปนการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชน เพื่อใหทราบถึงชองวางของความไมเปนธรรม และความ
ดอยประสิทธิภาพ สําหรับนําไปจัดทําแนวทางมาตรการตาง ๆ ในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการไทยตอไป โดยมีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 3 สวน ดังนี้

 สวนท่ี 1 การเก็บขอมูลจากบุคลากรในหนวยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT) โดยเปดโอกาสใหบุคลากรภาครัฐทุกระดับท่ีปฏิบัติงานมาไมนอยกวา 1 ป ไดมีโอกาสสะทอน
และแสดงความคิดเห็นตอคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเอง ผานแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) หรือแบบวัด IIT โดยสอบถามการรับรู 
และความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ไดแก  

  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่
  เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอ่ืนในหนวยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส
ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกัน
ไมวาจะเปนผูมาติดตอทั่วไปหรือผูมาติดตอท่ีรูจักกันเปนการสวนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอยางมุงมั่น เต็มความ
สามารถ และมีความรับผิดชอบตองานในหนาท่ีที่รับผิดชอบ ซึ่งลวนถือเปนลักษณะการปฏิบัติหนาที่ในฐานะเจาหนาที่
ของรัฐอยางมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหนวยงานทั้งในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหนาที่ และในกรณีชวงเทศกาล
หรือวาระสําคัญตาง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแมแตกรณีการใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ๆ
ตอบุคคลภายนอก ซึ่งถือเปนความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการรับสินบนไดในอนาคต

  ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ
  เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตาง ๆ
ของหนวยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการใชจายเงินงบประมาณ นับต้ังแตการจัดทําแผนการใชจาย
งบประมาณประจําปและเผยแพรอยางโปรงใส ไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา
เปนไปตามวตัถปุระสงค และไมเอือ้ประโยชนแกตนเองหรอืพวกพอง การเบกิจายเงนิของบคุลากรภายใน ในเร่ืองตาง ๆ
เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและการตรวจรับ
พัสดุดวย นอกจากน้ี ยังใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณของหนวยงานตนเองได
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  ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ
  เปนตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอํานาจของ
ผูบงัคบับญัชาของตนเอง ในประเด็นทีเ่กีย่วของกับการมอบหมายงาน  การประเมินผลการปฏิบตังิาน การคัดเลือกบุคลากร
เพ่ือใหสิทธิประโยชนตาง ๆ ซึ่งจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใชอํานาจส่ังการ
ใหผู ใตบังคับบัญชาทําในธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชาหรือทําในสิ่งที่ไมถูกตอง นอกจากน้ี ยังประเมินเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีอาจเกิดการแทรกแซงจากผูมีอํานาจ การซ้ือขายตําแหนง หรือการเอ้ือผลประโยชน
ใหกลุมหรือพวกพอง

  ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ
  เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของ
ราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนําทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปน
ของตนเองหรือนาํไปใหผูอืน่ และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสนิของราชการ ทัง้การยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงาน
และการยืมโดยบุคคลภายนอกหนวยงาน ซึ่งหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก
นอกจากน้ี หนวยงานจะตองมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง เพื่อเผยแพร
ใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมไปถึงหนวยงานจะตองมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใช
ทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย

  ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต
  เปนตวัชีว้ดัทีม่วีตัถปุระสงคเพือ่ประเมนิการรบัรูของบคุลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทจุรติ
ของหนวยงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการใหความสําคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง
โดยหนวยงานจะตองทบทวนนโยบายที่เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และจัดทํา
แผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตไดอยางเปน
รปูธรรม รวมไปถึงการประเมินเก่ียวกับประสิทธภิาพการแกไขปญหาการทุจรติของหนวยงาน ทีจ่ะตองทําใหการทุจริต
ในหนวยงานลดลงหรือไมมีเลย และจะตองสรางความเช่ือมั่นใหบุคลากรภายใน ในการรองเรียนเม่ือพบเห็นการทุจริต
ภายในหนวยงานดวย นอกจากนี้ หนวยงานจะตองมีกระบวนการเฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน
รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทํางาน
เพ่ือปองกันการทุจริต

 สวนท่ี 2 การเก็บขอมูลจากผูรับบริการหรือผู ติดตอหนวยงานภาครัฐ (External Integrity and
Transparency Assessment : EIT) โดยเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูติดตอหนวยงานภาครัฐ ไดมีโอกาสสะทอน
และแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ผานแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) หรือแบบวัด EIT โดยสอบถามการรับรูและความ
คิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ไดแก   

  ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน
  เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ของหนวยงานตอคุณภาพการดําเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ โดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ
รวมถงึจะตองใหขอมลูเกีย่วกบัการดาํเนนิการ/ใหบรกิารของหนวยงานแกผูรบับรกิาร ผูมาตดิตอ หรอืผูมสีวนไดสวนเสยี
อยางตรงไปตรงมาไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล ซึ่งสะทอนถึงการปฏิบัติหนาที่อยางมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู
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เก่ียวกับประสบการณตรงในการถูกเจาหนาทีเ่รียกรับเงิน ทรพัยสนิ หรอืประโยชนอืน่ ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบตัหินาทีด่วย
นอกจากน้ี ยังประเมินการรับรูเกี่ยวกับการบริหารงานและการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน ที่จะตองคํานึงถึง
ประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก ไมมีการเอื้อประโยชนใหกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหน่ึง

  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
  เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ของหนวยงานตอประสิทธิภาพการส่ือสาร ในประเด็นที่เก่ียวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเร่ืองตาง ๆ
ตอสาธารณชน ผานชองทางท่ีหลากหลาย สามารถเขาถึงไดงาย และไมซับซอน โดยขอมูลที่เผยแพรจะตองครบถวน
และเปนปจจุบัน โดยเฉพาะอยางย่ิงผลการดําเนินงานของหนวยงานและขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึง
การจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถสงคําติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับ
การดําเนินงาน/การใหบริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีขอกังวลสงสัยไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู
เกี่ยวกับการจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอสามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานดวย ซึ่งสะทอนถึง
การสื่อสารกับผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ

  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน
  เปนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของ
หนวยงานตอการปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่และกระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน
เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากย่ิงข้ึน โดยควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอ เขามา
มีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการดวย ทั้งนี้ นอกจากหนวยงาน
จะตองปรบัปรงุพัฒนาการดาํเนนิงานใหดขีึน้แลว ยงัควรใหความสําคญักบัการปรบัปรงุการดาํเนนิงานใหมคีวามโปรงใส
มากขึ้นอีกดวย

 สวนท่ี 3 การเปดเผยขอมูลทางเว็บไซตของหนวยงาน (Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT) เปนการตรวจสอบระดบัการเปดเผยขอมลูของหนวยงานภาครฐัทีเ่ผยแพรไวทางหนาเวบ็ไซตหลกั
ของหนวยงาน ผานแบบวัดการเปดเผยขอมลูสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment :
OIT) หรือแบบวัด OIT โดยแบงออกเปน 2 ตัวชี้วัด ไดแก 

  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล
  เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน 
เพื่อเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ ใน 5 ประเด็น ดังนี้
  (1) ขอมูลพื้นฐาน ไดแก ขอมูลพื้นฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล   
  (2) การบริหารงาน ไดแก แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ 
  (3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจําป และการจัดซื้อจัดจางหรือ
การจัดหาพัสดุ 
  (4)  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
  (5)  การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 
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  ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของ
หนวยงาน 
  ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต
  เปนตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน
เพ่ือเปดเผยการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ ใน 2 ประเด็น ดังนี้   
  (1) การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร การประเมินความเส่ียง
เพ่ือการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
  (2) มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใสและปองกัน
การทุจริต 
  ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงการใหความสําคัญตอผลการประเมินเพ่ือนําไปสูการจัดทํา
มาตรการสงเสริมความโปรงใสภายในหนวยงาน และมีการกํากับติดตามการนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต Corruption Perception Index (CPI)

 ประเด็นการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)
 1) สินบน
 2) การขัดกันแหงผลประโยชน
 3) นโยบายของรัฐบาลในการแกไขปญหาการทุจริต
 4) การตรวจสอบของเจาหนาที่รัฐ
 5) ความโปรงใสในระบบงบประมาณและการจัดซื้อจัดจาง

 ความเช่ือมโยงประเด็นการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) และแหลงขอมูล

 
ประเด็น/แหลงขอมูล

 BF(TI) EIU GI IMD PERC PRS WEF WJP VDEM
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

 1. สินบน  / / /  / / / /

 2. การขัดกันแหง 
 /  /  / / / /  ผลประโยชน

 3. นโยบายของรัฐบาล 
  ในการแกไขปญหา /    /
  การทุจริต     

 4. การตรวจสอบของ
 / /

  เจาหนาที่รัฐ       

 5. ความโปรงใสในระบบ         
  งบประมาณและการ  /
  จัดซื้อจัดจาง 
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 แหลงขอมูล  ประเด็นคําถาม

 BF(TI) การใชตําแหนงหนาที่เพื่อประโยชนมิชอบ และประสิทธิภาพของรัฐบาลในการควบคุมปญหา
  การทุจริต

 EIU การตรวจสอบการใชงบประมาณ การใชอํานาจแตงตั้งเจาหนาท่ีรัฐ และความเปนอิสระของ
  องคกรตรวจสอบ

 GI ความเส่ียงดานการบริหารธุรกิจการติดสินบนเจาหนาท่ี และการออกนโยบายท่ีเอื้อประโยชน
  ตอธุรกิจบางธุรกิจ

 IMD การใหสินบนและการทุจริตคอรรัปชันยังคงมีอยูหรือไม

 PERC คุณใหคะแนนการคอรรัปชันในประเทศท่ีคุณอาศัย/ทํางานอยูเทาใด

 PRS การใหสินบนแกเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการตาง ๆ โดยเฉพาะการนําเขา-สงออก การขอ
  อนุมัติอนุญาต การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

 WEF การจายเงินสินบนเกี่ยวกับการนําเขา-สงออก ระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ การนําเงินของ
  ภาครัฐไปใหกับบริษัท บุคคลหรือกลุมบุคคลใด ๆ เพื่อการคอรรัปชัน และระดับคุณธรรมหรือ
  จริยธรรมหรือธรรมาภิบาลอยูระดับใด

 WJP การใชอํานาจรัฐเพ่ือผลประโยชนสวนตนของขาราชการ เจาหนาท่ีฝายตุลาการและฝายนิติบัญญัติ

 VDEM การทุจริตในภาคการเมืองมีการแพรขยายตัวอยางไร

 แหลงขอมูล CPI
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บทที่

2
กรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

 กฎหมายจดัตัง้องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมวาจะเปนองคการบรหิารสวนจงัหวดั เทศบาล และองคการบรหิาร
สวนตําบล ตางมีขอบัญญัติไวอยางชัดเจน คือ ใหบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งสามประเภทดังกลาว
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี “ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน” ในทองถิ่น หากพิจารณาถึงสิ่งที่
มีสวนจูงใจใหบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใชอํานาจหนาที่ของตนไปในทางท่ีไมชอบ ประกอบดวย
2 ปจจัยหลัก คือ

 1) ปจจัยภายใน เปนเรื่องที่เกี่ยวกับจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต
มีคุณธรรม จริยธรรม คํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชนในทองถ่ินเปนที่ตั้ง ความมีจิตสํานึกและตระหนักในลักษณะ
ดังกลาวที่มั่นคง ไมขาดตกบกพรอง แมจะมีโอกาสและมีผลประโยชนมากมายขนาดไหน ก็ไมอาจจูงใจใหตัดสินใจ
ผดิพลาด ใชอาํนาจหนาท่ีไปหาประโยชนใหตวัเอง แตในทางตรงขาม หากจติสาํนกึและความตระหนกัไมมัน่คง มปีญหา
และประจวบเหมาะกับมีปจจัยภายนอกที่จะกลาวตอไป จะยิ่งมีสวนชักนําใหมีการใชอํานาจหนาที่ไปในทางที่ไมชอบ
ไมถูกตอง

 2) ปจจัยภายนอก คือประโยชนในรูปแบบตาง ๆ ที่จะไดรับ และโอกาสของความเสี่ยงตอการทําใหถูกลงโทษ
ทีจ่ะเกิดขึน้จากใชอาํนาจหนาทีแ่สวงหาประโยชนโดยมชิอบ ซึง่ในสวนนีจ้ะเกีย่วเฉพาะกบัคนทีม่คีวามบกพรองในเรือ่ง
จิตสํานึกและความตระหนักเทาน้ัน เพราะตามประมวลกฎหมายอาญา คําวา “โดยทุจริต” มีความหมายเดียวกัน
กับคําวา “การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบเพ่ือตนเองหรือบุคคลอ่ืน” จึงไมใชวิสัยของคนทํางานเพ่ือประโยชนของ
ประชาชน โดยนัยนี้ การไดมาซ่ึงประโยชนสวนตนรวมถึงบุคคลอ่ืนจะเปนปจจัยอีกประการหน่ึง ที่เปนเหตุชักนําให
คนของรัฐใชอํานาจหนาที่ไปในทางไมชอบ 

 สวน “ประโยชน” ตามกฎหมายแพงและพาณิชย อาจปรากฏตัวอยูในรปูแบบท่ีเปน “ทรัพยสนิ” ซึง่เปนไดทัง้
สิ่งที่มีรูปรางและไมมีรูปราง แตตองเปนสิ่งที่มีราคาและอาจถือเอามาเปนของตนเองได
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ
เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ
ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ. 2561 - 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตอง
นาํไปสูการปฏบิตัเิพือ่ใหประเทศไทยบรรลวุสิยัทศัน “ประเทศไทยมคีวามมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื เปนประเทศพฒันาแลว
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
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 ทั้งนี้ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561
- 2580) ไดกําหนดเปาหมายวา “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” โดยกําหนดวาดัชนีการรับรู
การทุจริตของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2580 ตองอยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมตํ่ากวา 73 คะแนน
โดยแผนยอยของแผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาต ิประเดน็ที ่21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมชิอบ (พ.ศ. 2561
- 2580) ไดกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดในป พ.ศ. 2580 ไวดังนี้

 1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต ดังนี้
  1) เด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตยสุจริต รอยละ 80
  2) ประชาชนมีวฒันธรรมคานยิมสุจรติ มทีศันคติและพฤติกรรมในการตอตานการทุจรติและประพฤติมชิอบ
รอยละ 80
  3) หนวยงานผานเกณฑการประเมิน ITA (90 คะแนนขึ้นไป) รอยละ 100

 2.  จํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง ดังนี้
  1) จํานวนคดีทุจริตในภาพรวม ลดลงรอยละ 80
  2) จํานวนคดีทุจริตรายหนวยงาน ไดแก
   - จํานวนขอรองเรียนเจาหนาที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง รอยละ 80
   - จํานวนขอรองเรียนเจาหนาที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลวากระทําการทุจริตลดลง รอยละ 80
  3) จํานวนคดีทุจริตที่เกี่ยวของกับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองลดลง รอยละ 90

 สํานักงาน ป.ป.ช. จึงไดพิจารณากําหนดใหมีกรอบการจัดทํา “แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คณุธรรมและความโปรงใส สาํหรบัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิน่มแีนวทางในการ
นําไปปฏิบัติ โดยพิจารณาจากปจจัยจูงใจภายในและภายนอก และใหความสําคัญกับความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
โดยนาํหลักธรรมาภบิาลสาํหรบัองคกรปกครองสวนทองถิน่มาเปนหลักสาํคญัในการพฒันากรอบการจดัทาํแผนปฏบิตักิาร
ปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงใหสอดคลองกับกรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) อีกดวย เพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาวขางตน
แบงเปน 4 มิติ ดังนี้
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โดยประกอบดวยสาระสําคัญ 2 สวน

 สวนที่ 1 กําหนดขึ้นเพื่อแกไขปญหาการทุจริตท่ีเกิดจากปจจัยภายใน ดวยการสรางวัฒนธรรมสุจริต สราง
จิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรม การคํานึงถึงประโยชนสุข
ของประชาชนในทองถิ่น ซึ่งไดนํากลุ มประชาชนและเด็กมารวมไวในสวนนี้ดวย เนื่องจากเปนการดําเนินการ
ตามประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในสวนท่ีวาดวยมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก
ไดกําหนดไวประการหนึ่ง คือ “การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี รวมกันพัฒนา
ชุมชนใหนาอยูคู คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอม” รวมถึงแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ (21)
การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดกําหนดแนวทางการปองกันการทุจริตดวยการปลูกและปลุกจิตสํานึก
การเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝง และหลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย
ทุกระดับ และแผนการปฏิรูปประเทศ ยังไดกําหนดกลยุทธการปองกันและเฝาระวังการทุจริตดวยการเรงสราง
การรับรู และจิตสํานึกของประชาชนในการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งกําหนดไวในมิติที่ 1 การสราง
วัฒนธรรมสุจริต

 สวนท่ี 2 กําหนดข้ึนเพ่ือปองกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นไดจากปจจัยภายนอก โดยใหความสําคัญกับการ
ดําเนินการใหมีการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส ลดการใชดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สามารถ
ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งกําหนดไวใน มิติที่ 2 การบริหารราชการ
ดวยความโปรงใส มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน และมิติที่ 4 การยกระดับ
กลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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กรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใส สําหรับองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น
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ความสอดคลองและความเช่ือมโยงของแผน 3 ระดับ กับแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกรอบการจัดทําแผนฯ ใน 4 มิติ ไดแก มิติที่ 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
และมิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความสอดคลอง
และสงผลตอการบรรลุเปาหมายของแผน 3 ระดับ เพื่อใหประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

 แผนระดับที่ 1 

 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ในประเด็นยุทธศาสตรภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 แผนระดับที่ 2 

  แผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาต ิประเดน็ที ่21 การตอตานการทจุริตและประพฤตมิชิอบ แผนปฏิบตักิาร
ปองกันการทุจริตฯ สอดคลองในเปาหมายภาพรวมท่ีกําหนดไววา “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
รวมถึงยังสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาและเปาหมายของแผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่กําหนดใหประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต และคดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

  แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตฯ สอดคลองในระดับวัตถุประสงคและเปาหมายในภาพรวมของแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุ งสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาชน การกํากับ
การบริหารหนวยงานภาครัฐใหปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตภายใตกรอบธรรมาภิบาล และการเปดเผยขอมูล
ขาวสารภาครัฐใหประชาชนเขาถึง ตรวจสอบได

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สอดคลองในระดับวัตถุประสงคในภาพรวม เพ่ือใหการบริหาร
ราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และเปาหมายในภาพรวม การมีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน รวมท้ัง การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

  นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ สอดคลองกับ
นโยบายท่ี 9 เสรมิสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต ทัง้ในระดับวตัถุประสงค เปาหมาย และกลยุทธ กลาวคือ
นโยบายที่ 9 มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และสงเสริมบทบาทและความเขมแข็งของทุกภาคสวน
ในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีกระทบกับความมั่นคง และมีเปาหมายท่ีใหหนวยงานภาครัฐมีระบบปองกัน
และแกไขการทุจริต และประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัด คือ คาดัชนีการรับรู
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย และระดับการมีสวนรวมของประชาชน
ในการตอตานการทุจริต กลยุทธเพื่อขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมายดังกลาว คือ นําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการบริหาร

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 25



จดัการภาครฐัใหบงัเกดิผลเปนรูปธรรม ประชาชนมสีวนรวมในการตรวจสอบการดาํเนนิโครงการของภาครฐั และรณรงค
ใหความรูแกทุกภาคสวนถึงภัยทุจริต 

 แผนระดับที่ 3 

 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ สอดคลองกับแผนปฏิบัติการดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) และระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ในประเด็นเปาหมายหลักที่กําหนดไววา
“ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” รวมถึงสอดคลองกับแนวทางและเปาหมายของแผนยอย
การปองกันการทจุรติและประพฤตมิชิอบ ทีก่าํหนดใหประชาชนมวีฒันธรรมและพฤตกิรรมซ่ือสตัยสจุริต และคดทีจุรติ
และประพฤติมิชอบลดลง
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ตารางแสดงความสอดคลองของแผนระดบั 2 กบั แผนปฏบิตักิารปองกนัการทจุรติเพือ่ยกระดบั
คุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1) ปลูกและปลุกจิตสํานึกการเปนพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรม
สุจริต และการปลูกฝงและหลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็ก
และเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ
2) สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่
ของรัฐใหมีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปใน
ทางทุจริต
3) พัฒนาคานิยมของนักการเมืองใหมีเจตนารมณที่แนวแน
ในการทําตนเปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตยสุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวม

แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. ดานการปองกันและเฝาระวัง
 1.1 เรงสรางการรับรูและจิตสํานึกของประชาชนในการ
ตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความรวมมือระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
 1.4 การสรางลักษณะนิสัยไมโกงและไมยอมใหผูใดโกง
เพ่ือตอตานการทจุรติฯ โดยเริม่จากเดก็ เยาวชน และผูปกครอง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง
1) สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนมุงสรางจิตสํานึกในการ
รักษาประโยชนสาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม
จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับ
ทุกกลุมในสังคม ควบคูกับการปลูกฝงจิตสํานึกความซ่ือสัตย
สุจริต คานิยมท่ีถูกตอง สรางความตระหนักถึงภัยรายแรง
ของการทุจริตและการรูเทาทันการทุจริตของสังคมไทย 
2) พัฒนากลไกและระบบการดําเนินงานที่ทําใหเจาหนาที่
ของรัฐและผูดํารงตําแหนงทางการเมืองปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอยางเครงครัด

1.1 การเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากร
ทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจําขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดังนี้
 1.1.1 เสรมิสรางจติสํานกึและความตระหนักในการปฏิบตัิ
ราชการตามอํานาจหนาที่ และการประพฤติตนตามประมวล
จริยธรรม
 1.1.2 เสริมสรางจิตสํานกึและความตระหนักในการยึดมัน่
ผลประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ที่จะไม
กระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน
 1.1.3 เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต
และการตอตานการทุจริต 

1.2 การเสริมสรางจติสาํนกึและความตระหนักแกประชาชน
ทุกภาคสวนในทองถิ่น ดังนี้
 1.2.1 เสรมิสรางจติสํานกึและความตระหนกัในการรกัษา
ประโยชนสาธารณะ แยกแยะผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม
 1.2.2 เสรมิสรางจติสํานึกและความตระหนกัในการปฏบิตัติน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 1.2.3 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในความ
ซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต

1.3 การเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็ก
และเยาวชน ดังนี้
 1.3.1 เสรมิสรางจติสาํนกึและความตระหนกัในความซือ่สตัย
สุจริต และการตอตานการทุจริต
 1.3.2 เสริมสรางจิตสาํนกึและความตระหนักใหมจีติสาธารณะ
และรับผิดชอบตอสวนรวม

แผนระดับ 2
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

(พ.ศ. 2566 - 2570)

มิติที่ 1  การสรางวัฒนธรรมสุจริต
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นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ
(พ.ศ. 2562 - 2565)
นโยบายที ่9 เสริมสรางความมัน่คงของชาตจิากภยัการทจุรติ
แผนการเสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต  
1) นําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการบริหารจัดการภาครัฐ
ใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม
2) รณรงคใหความรูแกทุกภาคสวนถึงภัยทุจริต เพื่อสราง
คานิยมตอตาน และปฏิเสธการทุจริต

2.1 การเปดเผยขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิน่
 2.1.1 การเปดเผยขอมูลการบริหารงานและการดําเนนิงาน
 2.1.2 การเปดเผยขอมูลการบริหารเงินงบประมาณ
 2.1.3 การเปดเผยขอมลูการบรหิารและพฒันาทรพัยากร
บุคคล 

2.2 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ดังนี้
 2.2.1 การแสดงเจตนารมณในการปฏิบตัหินาทีแ่ละบริหาร
งานดวยความซ่ือสัตยสุจริต เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหาร 
 2.2.2 การจดัทาํมาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส
ภายในหนวยงาน
 2.2.3 การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

2.3 มาตรการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
 2.3.1 จดัทําขอตกลงระหวางบคุลากรในองคกรใหปฏิบตัิ
หนาที่ราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม
ใชดุลพินิจดวยความสุจริตภายใตกรอบธรรมาภิบาล
 2.3.2 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอน/คูมือการปฏิบัติงาน
และระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ที่ทําการ
และในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
 2.3.3 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง
อนญุาต อนมุตั ิปฏบิตัริาชการแทน หรอืการดําเนินการอ่ืนใด
ของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอชุมชนและประชาชน

แผนระดับ 2
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใสสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

มิติที่ 2  การบริหารราชการดวยความโปรงใส

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1) พัฒนาคานิยมของนักการเมืองใหมีเจตนารมณที่แนวแน
ในการทําตนเปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตยสุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวม
2) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในหนวยงานภาครัฐ เนนการสรางนวัตกรรมและมาตรการ
ในการตอตานการทุจริต
3) ปรับระบบงานและโครงสรางท่ีเอือ้ตอการลดการใชดลุพนิจิ
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ดานการปองปราม
1) ใหสวนราชการการบริหารงานบุคคลที่เปนไปตามระบบ
คุณธรรม (Merit System) ไดเจาหนาที่ของรัฐที่เปน “คนดี
คนเกง คนกลายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง”
2) ใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือ
ผูบังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการ
ปองกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบและเปน
ตัวอยางในการบริหารงานดวยความซื่อตรงและรับผิดชอบ
กรณีปลอยปละละเลยไมดําเนินการใหถือเปนความผิดวินัย
หรือความผิดทางอาญา
3)  ใหมกีารลดการใชดลุพนิิจของเจาพนักงานของรัฐในการใช
อํานาจรัฐที่ไดรับมอบ
4)  ใหเจาพนักงานของรัฐบริการประชาชนตามหนาท่ีที่ไดรับ
โดยไมคํานึงถึงอามิสสินจาง
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5) ใหเจาหนาทีข่องรัฐปฏบิตัหินาทีด่วยความซ่ือตรง (Integrity)
เกิดประโยชนตอประเทศชาติและประชาชนอยางแทจริง 
6) ใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบตังิาน
ภาครัฐอยางมีประสิทธิผล

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ
(พ.ศ. 2562 - 2565)
นโยบายที ่9 เสริมสรางความมัน่คงของชาตจิากภัยการทจุรติ
แผนการเสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต 

 นําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการบริหารจัดการภาครัฐ
 ใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม
 

3.1 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 3.1.1 การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํา
งบประมาณ
 3.1.2 การมีส วนรวมตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ือง
รองเรียน/รองทุกขของประชาชน
 3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ในการดําเนินกิจการ ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบ
ตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น
 3.2.2 มรีะบบและชองทางใหประชาชนในทองถิน่ สามารถ
รองเรียน/รองทุกขผานชองทางที่หลากหลาย
 3.2.3 มรีายงานหรือแจงเปนลายลักษณอกัษรใหประชาชน
ผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับเรื่อง ระยะเวลา
และผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข

3.3 สงเสรมิการมสีวนรวมของภาคประชาชน และบรูณาการ
ทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
 3.3.1 สงเสริมใหมีเครือขายภาคประชาชน/องคกรชุมชน
ในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริต 
 3.3.2 สงเสรมิใหเครอืขายภาคประชาชนมีการดาํเนนิการ
เฝาระวังการทุจริต
 3.3.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต

แผนระดับ 2
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใสสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

(พ.ศ. 2566 - 2570)

มิติที่ 3  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน

แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. ดานการปองกันและเฝาระวัง
 1) สงเสรมิใหประชาชนรวมตวักันรงัเกยีจการทจุรติและมี
สวนรวมในการตอตานทุจริต ดวยการชี้เบาะแสเมื่อพบเห็น
การกระทําความผิด
 2) เสริมสรางบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชน
ในการเสริมสรางธรรมาภิบาลและตอตานการทุจริตประพฤติ
มิชอบ

2. ดานการปองปราม
 1) ใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบตัิ
งานภาครัฐอยางมีประสิทธิผล
 2) ทําใหการใหสินบนแกเจาหนาที่ของรัฐเปนเรื่องที่
นารังเกียจไมพึงกระทํา

3. ดานการปราบปราม
 1)  ให มีการผนึกพลังความร วมมือจากทุกภาคส วน
และหนวยงานตรวจสอบของรัฐในการปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยลดการกระทําผิดวินัยดวยการ
เฝาระวังจากทุกภาคสวน และมีกลไกรองรับการรวมตัวของ
ภาคประชาชนดวย
 2)  ยกระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวัง
และแจงเบาะแสเม่ือพบเห็นการกระทําทุจริตโดยทุกชองทาง
รวมทัง้การฟองรองหนวยงานของรัฐทีไ่มทาํตามอํานาจหนาที่
ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว
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นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ
(พ.ศ. 2562 - 2565)
นโยบายท่ี 9 เสริมสรางความม่ันคงของชาตจิากภยัการทจุรติ
แผนการเสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต
1)  นําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการบริหารจัดการภาครัฐ
ใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม
2)  ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินโครงการ
ของภาครัฐ

4.1 การจดัวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคมุภายใน 
และการบริหารความเส่ียงการทุจริต 
 4.1.1 มกีารจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบ
ภายใน
 4.1.2 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุม
ภายใน
 4.1.3 มกีารจดัใหมกีระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่ง
การทุจริต

4.2 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
 4.2.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน
ใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว
 4.2.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตามกระบวนการ
และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไวโดย
ไมฝกใฝฝายใด

4.3 มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
 4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
 4.3.2 จัดใหมีระบบและชองทางการรับเร่ืองรองเรียน
ทีม่ปีระสทิธภิาพ สะดวก รวดเรว็ ปลอดภยัสําหรบัผูรองเรยีน

แผนระดับ 2
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใสสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

มิติที่ 4  การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.  ดานการปองปราม
  เสริมสรางหนวยงานตรวจสอบภายในใหเปนกลไก
อิสระ และมีความเปนมืออาชีพในการเฝาระวังการทุจริต
ในหนวยงาน

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ
(พ.ศ. 2562 - 2565)
นโยบายท่ี 9 เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจรติ
แผนการเสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต
นําหลักธรรมาภิบาลไปใช ในการบริหารจัดการภาครัฐ
ใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม 

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 30



บทที่

3
การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงคการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
 โปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 (1) เพื่อแสดงเจตจํานงสุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอสาธารณชน 
  (2) เพื่อสรางวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ดวยความซือ่สตัยสจุรติ ยดึมัน่ตามประมวลจริยธรรมเพือ่บงัเกดิประโยชนสขุแกประชาชนทองถิน่ ปราศจากพฤตกิรรม
ที่สอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
 (3) เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เปดเผย โปรงใส
และตรวจสอบได 
 (4) เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริต ใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับวัฒนธรรมทองถิ่น
 (5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ เขมแข็ง
และลดการทุจริต

 เปาหมาย

 (1) คดีทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวมลดลง รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2570 
 (2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินผานเกณฑการประเมิน ITA (85 คะแนนข้ึนไป) รอยละ 100 ในป พ.ศ. 2570

 รูปแบบและลักษณะของแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
 โปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีรูปแบบหรือเคาโครง ดังนี้

 สวนที่ 1 บทนํา  
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร 
   หลักการและเหตุผล (สภาพปญหาการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)
   วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
   เปาหมาย
   ประโยชนของการจัดทําแผน
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 สวนท่ี 2  แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
   โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการ แยกตาม 4 มิติ

  สวนท่ี 3 รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏบิตักิารปองกนัการทจุริตเพือ่ยกระดบัคณุธรรม
และความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 ในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสฯ สิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึง
และสมควรไดพิจารณาดําเนินการใหมีตามลําดับ คือ

 (1) นโยบายของฝายบริหารดานการปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบหรือการทุจริต
   ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมมี หรือมีนโยบายในลักษณะท่ีวานี้ไมชัดเจน ใหฝายบริหาร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดพิจารณาใหมี หรือแกไขใหชัดเจนตามแตกรณี ดวยการกําหนดใหการดําเนินการ
เพื่อการปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบหรือการทุจริต เปนนโยบายประการหนึ่งของฝายบริหาร โดยมี
จุดมุงหมายท่ีจะทําใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนใน
ทองถิ่น

 (2) แผนงาน โครงการ กิจกรรมอื่นใด ที่จะทําใหการดําเนินตามนโยบายของฝายบริหารตาม (1) บรรลุผล
เปนรูปธรรม และซึ่งเปนการสอดรับกับการดําเนินการใหเปนไปตามแตละมิติที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดไว
ประกอบดวย 4 มิติ คือ
   มิติที่ 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต
   มิติที่ 2  การบริหารราชการดวยความโปรงใส
   มิติที่ 3  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
   มิติที่ 4  การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 รายละเอียดดังตอไปนี้

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 32



มิติที่

การสร้างวัฒนธรรมสุจริต

1
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รายละเอียดกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใส สําหรับองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 34



  
มิติที่ 1 การสร�างวัฒนธรรมสุจริต

 การพิจารณากําหนด โครงการ/กิจกรรม ประกอบตามแผนงานนี้ โดยใหมีวัตถุประสงค กลุมหรือกิจกรรม
เปาหมายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สอดรับกับการมิติที่ 1 ในลักษณะดังนี้ 

มิติที่ 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต

 กลุม/กิจกรรมเปาหมาย วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง

กิจกรรม : พิจารณากําหนดใหมี เชน โครงการฝกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน
การมอบหมายใหบุคคลในกลุมเปาหมายเขารับการศึกษาอบรมตามที่หนวยงาน
ราชการจัดใหมีขึ้น ซึ่งเปนกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคในการดําเนินการในลักษณะ
ดังนี้ดวย

วัตถุประสงค : เพื่อปลูกฝงและเสริมสรางใหบุคคลในกลุมเปาหมายมีจิตสํานึก
และตระหนักในเรื่องดังนี้

1.1.1 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่ และการประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม โดยใหความสําคัญเก่ียวกับ
เร่ืองดังตอไปนี้ 
  1) ปฏิบัติราชการและบังคับใชกฎหมายในการบริหารงานบุคคล การจัดทํา
และบริหารแผนพัฒนาทองถิ่น การตราขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ การบริหาร การเงิน
การคลัง การพัสดุ และการจัดบริการสาธารณะ ฯลฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ และขอบังคับที่เก่ียวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
  2) ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่อยางไมขาดตกบกพรอง ตรงไปตรงมา
ใหบริการอยางเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ 
  3) มคีวามรับผดิชอบตอการปฏบิตังิานทกุขัน้ตอน และเปนไปตามระยะเวลา
ที่กําหนด
  4) ปฏิบตังิานโดยมุงผลสมัฤทธ์ิของงาน มมีาตรฐาน โปรงใสและตรวจสอบได
พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง
  5) เพิ่มศักยภาพบุคลากรใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
  6) ปฏบิตังิานตามภาระหนาที ่และสรางความภาคภมูใิจ ในการปฏบิตัหินาที่
ดวยความซื่อสัตยสุจริตใหแกบุคลากรในองคกร
  7) สงเสริมคุณธรรม และความซื่อสัตยสุจริตในการทํางานใหแกเจาหนาที่

1.1.2 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการยึดมั่นผลประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตน ที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน
หรือการมีผลประโยชนทับซอน โดยใหความสําคัญเกี่ยวกับเร่ือง ดังตอไปนี้ 

1 .1  การ เส ริมสร  า ง
จิ ต สํ า นึ กและความ
ตระหนักแก บุคลากร
ทั้งขาราชการการเมือง
ฝายบริหาร ขาราชการ
การเมอืงฝายสภาทองถิน่
และฝายประจําขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 35



มิติที่ 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต

 กลุม/กิจกรรมเปาหมาย วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง

  1) มีมาตรการและกลไกในการกํากับดูแล และดําเนินการกับบุคลากร
ที่ประพฤติไมเหมาะสม ฝาฝนประมวลจริยธรรม และมาตรฐานทางวิชาชีพทําให
ราชการเกิดความเสียหายอยางรวดเร็วและจริงจัง เชน แตงตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรม หากพบวามีการฝาฝน มีขอสงสัยหรือขอรองเรียน มีการดําเนินการ
เพือ่ใหไดขอเทจ็จรงิในกรณทีีม่กีารฝาฝนแตมใิชความผดิทางวนิยัหรอือาญา ตองแจง
ใหมกีารแกไข หรอืตกัเตือน หรอืมกีารนําไปประกอบการพิจารณาแตงต้ัง การเลือ่น
ขั้นเงินเดือน การพิจารณาความดีความชอบแลวแตกรณี
  2) มีแนวทางการปกปอง/คุ มครองและใหความชวยเหลือดูแลบุคลากร
ผูปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ จากอิทธิพลของผูมีอํานาจไมให
ถูกกลั่นแกลง เชน หากเกิดกรณีผูบริหารไมใหความคุมครองตามสมควรสามารถ
รองเรียนไปยังคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ
ผูตรวจการแผนดิน
  3) กาํหนด หรอืพฒันา หรือปรบัปรงุมาตรฐานทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ และมีการประกาศเผยแพรแกสาธารณชน 
  4) ปฏิบตัหินาทีโ่ดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

1.1.3 เสริมสรางจติสาํนกึและคานยิมความซ่ือสตัยสจุรติ และการตอตานการทุจรติ
โดยใหความสําคัญเก่ียวกับเร่ืองดังตอไปน้ี
  1) มีมาตรการ/แนวทางปองกันผลประโยชนทับซอน/ผูมีสวนไดสวนเสีย
ในการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางของบุคลากรที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูมีอํานาจอนุมัติ
สั่งซ้ือหรือสั่งจางในงานน้ัน ๆ เชน กําหนดใหมีการจัดทําแบบรับรองการตรวจสอบ
การเปนผูมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญา 
   2) มแีนวทางการปฏบิตั ิและแจงขอพึงระวงัตาง ๆ สรางความตระหนกัใหแก
บุคลากรเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหหรือรับของขวัญ และรับทรัพยสินหรือประโยชน
อื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสเทศกาลหรือวันสําคัญ
โอกาสการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การตอนรับ การแสดงความ
เสียใจ หรือการใหตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคม เชน การรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ตองรับไวเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ
หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลและไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือมีราคา
หรือมูลคามากกวา 3,000 บาท ตองรายงานการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
ดังกลาวตอหัวหนาสวนราชการหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอน1 หรือเสริมสราง
ใหบุคลากรเกิดทัศนคติในการประหยัดแกประชาชนท่ัวไปในการแสดงความยินดี

1 ขอ 7 แหงประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา
 ของเจาพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 36



มิติที่ 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต

 กลุม/กิจกรรมเปาหมาย วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง

การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการตอนรับ หรือการแสดงความเสียใจ
ในโอกาสตาง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ใหเจาหนาที่ของรัฐพยายามใชวิธีการ
แสดงออก โดยใชบัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใชบัตรแสดงความ
เสียใจแทนการใหของขวัญ2

   2) มีการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน
ทับซอนของตําแหนงตาง ๆ
  3) มีการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
การแยกแยะประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 
  4) เปดโอกาสใหบุคลากรในองคกรมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุง
นโยบายและกระบวนการจัดการปองกันการมีผลประโยชนทับซอน 
  5) มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน
  6) มีการจัดทําคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน
  7) มีการรายงานผล และขอเสนอแนะในการปองกันผลประโยชนทับซอน
ตอสาธารณชน 
  8) เสริมสรางคานิยมตอตานการทุจริตใหแกเจาหนาที่
  9) เชิดชูเกียรติแกบุคลากรภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติ
หนาที่ใหเปนที่ประจักษ ดังนี้
    9.1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต
    9.2) ใหบริการประชาชนเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด
    9.3) ปฏิบัติงานเต็มกําลังความสามารถดวยความวิริยะอุตสาหะ

กิจกรรม : พิจารณากําหนดใหมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการสัมมนา ศึกษา
อบรม ศึกษาดูงาน การรณรงค 

วัตถุประสงค : โดยใหบุคคลท่ีเปนกลุมเปาหมาย คือ ประชาชนทุกเพศและ
ทุกภาคสวน มีจิตสํานึกและความตระหนัก ดังนี้ 

1.2.1 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ
แยกแยะผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
  1) สอดแทรกแนวคิดการแยกแยะประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม
ใหแกประชาชน 
  2) พัฒนาสํานึกสาธารณะใหประชาชนรักษาสาธารณประโยชนและ
สาธารณูปโภคของชุมชน 

1 .2  การเส ริมสร  าง
จิ ตสํ านึ กและความ
ตระหนักแกประชาชน
ทุกภาคสวนในทองถิ่น

2 ขอ 12 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือการรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2544

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 37



มิติที่ 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต

 กลุม/กิจกรรมเปาหมาย วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง

1.2.2 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
   สงเสริมใหประชาชนใชหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวติประจําวนั

1.2.3 เสริมสรางจิตสาํนึกและความตระหนักในความซ่ือสตัยสจุรติ และการตอตาน
การทุจริต
  1) เสริมสรางคานิยมตอตานการทุจริตใหแกภาคประชาชน 
  2) เชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลภายนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในการดําเนินกิจการ/ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ ดังนี้
    2.1) มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
    2.2) ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ
    2.3) ดํารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กจิกรรม : พจิารณากําหนดใหมโีครงการ/กจิกรรมการอบรมใหความรู การประกวด
การยกยอง การมีสวนรวมกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการตอตาน
การทุจริต

วัตถุประสงค : ใหกลุมเปาหมายมีจิตสํานึกและตระหนักในความซื่อสัตย สุจริต
การมีจิตสาธารณะ และตอตานการทุจริต

1.3.1 เสริมสรางจิตสาํนึกและความตระหนักในความซ่ือสตัยสจุรติ และการตอตาน
การทุจริต
  1) นําหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสรางจิตสํานึกความซื่อสัตย หรือหลักสูตร
โตไปไมโกงมาปรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือหลักสูตรตานทุจริตไปปรับใชใน
สถานศกึษาสงักดัขององคกรปกครองสวนทองถิน่ หรอืทีอ่งคกรปกครองสวนทองถิน่
ใหการอุดหนุน
  2) คายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางจิตสํานึก
และความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต และจิตสํานึกสาธารณะ
  3) สรางลักษณะนิสัยไมโกงและไมยอมใหผูใดโกง
  4) เสริมสรางคานิยมตอตานการทุจริตใหแกเด็กและเยาวชน

1.3.2 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ และความ
รับผิดชอบตอสวนรวม
   สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะดวยวิธีอื่นใดตามท่ี
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดขึ้น

1.3  การ เสริ มสร  า ง
จิ ตสํ า นึกและความ
ตระหนักแก  เด็กและ
เยาวชน
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มิติที่

การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส

2
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รายละเอียดกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใส สําหรับองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น
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มิติที่ 2  การบริหารราชการดวยความโปรงใส

 กลุม/กิจกรรมเปาหมาย วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง

มิติที่ 2 การบริหารราชการด�วยความโปร�งใส

 การพิจารณากําหนด โครงการ/กิจกรรมประกอบแผนงานนี้ โดยกําหนดใหมีวัตถุประสงค กลุมเปาหมาย
ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สอดรับกับการมิติที่ 2 ในลักษณะดังนี้

2.1 การเปดเผยขอมูล
สาธารณะขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

 พจิารณาใหมกีารเผยแพรขอมลูทีเ่ปนประโยชนกบัสาธารณชนใหเปนปจจบุนั
ทางเวบ็ไซตขององคกรปกครองสวนทองถิน่และสือ่ออนไลนรปูแบบอืน่ ๆ  และชองทาง
ที่หลากหลาย ดังนี้

2.1.1 การเปดเผยขอมูลการบริหารงานและการดําเนินงาน ประกอบดวย
 1) ขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงาน ไดแก โครงสรางการแบงสวนราชการของ
หนวยงาน ขอมลูผูบรหิาร อาํนาจหนาที ่แผนยทุธศาสตร หรอืแผนพฒันาหนวยงาน
ขอมูลการติดตอ กฎหมายที่เกี่ยวของ ขาวประชาสัมพันธ การปฏิสัมพันธขอมูล
เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) 
 2) การบริหารงาน ไดแก แผนการดําเนินงาน รายงานการกํากับติดตาม
การดําเนินงานประจําปรอบ 6 เดือน รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน
ประจําป คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ
ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ
E - Service 
 3)  การสงเสริมความโปรงใส ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหา
พัสดุประจําป 

2.1.2 การเปดเผยขอมูลการบริหารเงินงบประมาณ ไดแก
 1) แผนการใชจายงบประมาณประจําป 
 2) รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณประจําปรอบ 6 เดือน
และรายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณประจําป 
 3) แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง หรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน 

2.1.3 การเปดเผยขอมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก
 1) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2) การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 3) หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 4) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 41



มิติที่ 2  การบริหารราชการดวยความโปรงใส

 กลุม/กิจกรรมเปาหมาย วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง

กิจกรรม : กําหนดใหมีระเบียบเปนแนวทางปฏิบัติภายใน/การออกคําส่ังให
ถือปฏิบัติ นโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม โดยดําเนินการ ดังนี้

2.2.1 การแสดงเจตนารมณในการปฏิบตัหินาท่ีและบริหารงานดวยความซ่ือสัตย
สุจริต เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร ไดแก
 1) ผูบริหารแสดงเจตนารมณหรือคําม่ันวาจะปฏิบัติหนาท่ีและบริหารงาน
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี รักษาเกียรติศักด์ิของตําแหนง และเผยแพรตอสาธารณชน 
 2) ผูบังคับบัญชากํากับดูแลพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชาใหอยูในกรอบ
แนวทางท่ีสมควรไมละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรม รวมท้ัง สงเสริมใหมีกลไก/
กิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับบุคลากร 
 3) กําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนา
หนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใส ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต และเผยแพรใหบุคลากรและประชาชนทราบ 
 4) จัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ที่แสดงเจตนารมณไว 
 5)  ผูบริหารกํากับดูแลติดตามการนําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตไปสู
การปฏิบัติไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนโครงการ/กิจกรรม/แผนงานท่ีกําหนด
ไวในแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และเผยแพรผลการดําเนินงานปองกัน
การทุจริตใหบุคลากรและประชาชนทราบ 

2.2.2 การจัดทํามาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน
โดยดําเนินการ ดังนี้
 1) วิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) เปนประจําทุกป และเผยแพรผลการวิเคราะห
บนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 2) จัดทํามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ของหนวยงาน ซึ่งตองสอดคลองตามผลการวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสของหนวยงาน โดยพิจารณาในเร่ืองดังตอไปน้ี
  2.1) การปองกันการทุจริตในการบริหารงานบุคคล ไดแก
   (1) สรางความโปรงใสในการบรหิารงานบคุคลใหเปนไปตามหลกั
คุณธรรม ทั้งในเร่ืองการบรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เล่ือนตําแหนง/เงินเดือน
และการมอบหมายงาน โดยใหความสาํคญัในเรือ่งตอไปนีม้าใชประกอบการพจิารณา
ไดแก

2.2 มาตรการสงเสริม
คุณธรรมและความ
โปรงใส
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มิติที่ 2  การบริหารราชการดวยความโปรงใส

 กลุม/กิจกรรมเปาหมาย วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง

     (1.1)  ผูบริหารกําหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคล
ที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
     (1.2) มีการจัดประชุมหนวยงาน เพื่อแจงใหบุคลากรในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรับทราบบทบาทอํานาจ และหนาที่ที่ตองปฏิบัติงาน 
     (1.3)  สงเสริมการรวมกลุ มหรือจัดใหมีชองทางหรือมีกลไก
ของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือจัดเวทีแลกเปล่ียนความเห็นของบุคลากรภายใน
ในดานการบรหิารงานของผูบรหิาร และนําเสนอความเหน็ตอผูบริหารเพือ่ประกอบ
การบริหารใหเกิดการบริหารงานท่ีโปรงใส 
     (1.4)  มีมาตรการปองกันแนวทางการไดรับการรองขอ/สั่งการ
ดวยวาจาของผูบังคับบัญชาใหทํางานสวนตัวที่มิใชงานราชการ
     (1.5)  กาํหนดระเบียบ/แนวทางปฏิบตัใิหบคุลากรเสนอความเห็น
เปนลายลักษณอักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาในกรณีที่ไดรับ
คําสั่ง/นโยบายที่ไมเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย และไมเปนธรรม 
     (1.6)  กาํหนดแนวทางปฏบิตัใินการทาํงาน การเลือ่นขัน้เงนิเดอืน
การเลื่อนตําแหนง และการมอบหมายงาน อยางเปนธรรม 
     (1.7)  เผยแพรเกณฑการประเมินบุคลากร และผลการประเมิน
การปฏิบัติงานใหแกบุคลากรทราบ 
     (1.8)  จัดทําคําสั่งมอบหมายงานแกบุคลากรในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และเผยแพรประชาสัมพันธคําสั่งมอบหมายงานใหแกบุคลากรและ
สาธารณะทราบ 
     (1.9)  มีการจัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจรายละเอียดของงาน
ที่มอบหมาย โดยกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค ขอบเขตงาน กําหนดระยะเวลา
รายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือใหผูรับมอบหมายงานเขาใจ และเปดโอกาส
ใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาขอตกลงรวมกัน อยางนอย 2 ครั้ง ในแตละ
ปงบประมาณ 
     (1.10) สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรประจําป และเผยแพรใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน 
     (1.11) กําหนดหลักเกณฑหรือเง่ือนไขการพิจารณาคัดเลือก
บุคลากรเพ่ือเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงานอยางเปนระบบ และเผยแพร
หลักเกณฑหรือเง่ือนไขดังกลาวใหแกบุคลากรและสาธารณชนทราบ 
     (1.12) ประชาสัมพนัธ ขาวการฝกอบรม การศึกษาดูงานใหแก
บุคลากรทราบอยางทั่วถึง เสมอภาค และเทาเทียมกัน
     (1.13) มีการจัดทํารายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจําป 
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   (2) สงเสริมใหพนักงานสวนทองถ่ินมีความรับผิดชอบตอการ
ปฏิบัติงานของตนเอง โดยมีการประเมินบุคคล โดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสวนทองถิ่นในตําแหนงที่ปฏิบัติ และประโยชนที่หนวยงานไดรับจาก
การปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่นผูนั้นตามประกาศหลักเกณฑการบริหาร
งานบุคคลที่ กจ.กท. หรือ ก.อบต. กําหนด 
   (3) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล เก่ียวกับการบรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน
ลูกจาง ดังนี้
    (3.1) มกีารนาํผลประเมนิความพงึพอใจของประชาชนมาประกอบ
การพิจารณาการบริหารงานบุคคล
    (3.2) มีการประกาศเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหาร
งานบคุคลเปนไปตามหลักเกณฑ วธิกีารทีก่ฎหมาย ระเบยีบ กฎ ขอบงัคบัทีก่าํหนด
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 

  2.2) การปองกันการทุจริตในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซือ้
จัดจาง การบริหารพัสดุ และการใชประโยชนทรัพยสินของทางราชการ 
   (1) สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณการ
จัดซื้อจัดจาง การจัดหาพัสดุ และการใชประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ
โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัด โดยพิจารณาใหมีเนื้อหาเพื่อใหมีการแกปญหาในเร่ืองตอไปน้ีดวย
     (1.1) มีการเปดเผยขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง และ
การพัสดุ ใหประชาชนไดรับทราบผานเว็บไซตและชองทางตาง ๆ ตามบริบทของ
พืน้ที ่เชน แผนการใชจายงบประมาณประจําป รายงานการกํากบัตดิตามการใชจาย
งบประมาณประจําป รายงานสรุปผลการใชจายงบประมาณประจําปตามวงรอบ
ที่กฎหมาย/ระเบียบกําหนด แผนการจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุและรายงานผล
การจัดซื้อจัดจางรายเดือนและรายป 
     (1.2) มกีารจดัประชมุทีเ่ปดเผย โดยเฉพาะอยางยิง่ในการประชมุ
เพื่อจัดทําขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่สามารถ
ตดิตามการดาํเนนิงานได เชน จดัใหมกีารถายทอดสดการประชมุสภาทองถิน่ในเร่ือง
งบประมาณ หรือเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนที่ ผานหอกระจายขาว
เสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/เว็บไซต/สื่อสังคมออนไลน 
    (1.3) มีมาตรการปองกันการใชจายงบประมาณท่ีไมสมควร
ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ 
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     (1.4) เผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของกับการใชจายงบประมาณให
บคุลากรทราบ เชน แผนการใชจายงบประมาณประจาํป ความคบืหนา ความคุมคา
หรือประโยชนที่จะเกิดขึ้น 
     (1.5)  สงเสริมมาตรการในการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับ
งบประมาณ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 อยางเครงครัด 
     (1.6)  มีมาตรการปองกันในการเอ้ือประโยชนธุรกิจของตน/
พวกพอง
     (1.7)  สงเสริมใหบุคลากรทุกสํานัก/กอง/ฝาย มีสวนรวมใหมี
การติดตามความกาวหนาการเบิกจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยจัดใหมีการประชุม และรายงานการใชจายงบประมาณประจําเดือน/ประจํา
ไตรมาส
     (1.8)  กําหนดกลไกใหบุคลากรมีสวนรวมในการตรวจสอบ
การเบิกจายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกตอง (Cross Check) 
     (1.9)  วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง และนําผลการวิเคราะห
นําเสนอผูบริหารเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อในปงบประมาณถัดไป
     (1.10)  จดัทาํแนวทางปฏบิตั/ิระเบยีบการใชทรพัยสนิของราชการ
การยืมทรัพยสินของราชการที่ถูกตองตามระเบียบกฎหมาย กําหนดขั้นตอนปฏิบัติ
ที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมท่ีมีรูปแบบท่ีสะดวก เปดเผยและ
ตรวจสอบได ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน
     (1.11)  จัดทําคู มือเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติเ ก่ียวกับการใช
ทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสินของราชการ 
     (1.12)  เผยแพรประชาสัมพันธแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช
ทรพัยสนิของราชการ การยมืทรพัยสนิ แผนผังขัน้ตอนในการดําเนนิการใหบคุลากร
และประชาชนไดรับทราบ 
   (2) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงบประมาณ การรับ - จายเงิน การจัดหาพัสดุ การหาประโยชนจาก
ทรัพยสินของทางราชการ โดย
     (2.1)  จัดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดซื้อ
จดัจาง การจดัหาพสัดุ การตรวจรบัพสัดุ เชน สงัเกตการณ ตดิตามผลการดําเนนิการ
ในการจัดซื้อจัดจาง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ 
     (2.2)  ฝกอบรมใหความรูที่เกี่ยวของกับการพัสดุ
     (2.3)  จัดใหมีและการเผยแพรรายละเอียดขอมูลการดําเนิน
โครงการและการใชงบประมาณ ใหประชาชนในทองถ่ินไดทราบ และตามชองทางท่ี
ประชาชนเขาถงึขอมลูไดโดยสะดวก รวมถึงใหขอมลูทีว่านีแ้กบคุคลท่ีรองขอหรือขอดู
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     (2.4) จัดทํารายงานการใชจายงบประมาณประจําป โดยระบุ
วัตถุประสงคที่ชัดเจนในการใชจาย จํานวนงบประมาณที่เบิกจาย และเผยแพร
ประชาสัมพันธใหบุคลากรและสาธารณชนไดรับทราบ
     (2.5) จัดเวทีรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากบุคลากร
ภายในผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใชจายเงินงบประมาณใหมี
ความโปรงใส คุมคา และสรางการมสีวนรวมในการตดิตามและตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณ 
     (2.6) กําหนดกลไกในการติดตามตรวจสอบการดําเนินการ
ตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสินของ
ราชการอยางเครงครัด วางระบบการจัดทําระเบียนการเบิกทรัพยสินของราชการ
ทะเบียนการยืมทรัพยสินของราชการอยางเปนระบบ 
  2.3)  การปองกันการทุจรติในการใหบรกิารสาธารณะ/บรกิารประชาชน
   (1) สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน
เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 
โดยใหความสําคัญในเรื่องตอไปน้ีมาใชประกอบการพิจารณาดวย
     (1.1)  พัฒนาระบบการใหบริการ เพื่อใหเกิดมาตรฐานการให
บริการที่เทาเทียมกัน เชน บัตรคิว หรือนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดระบบคิว 
     (1.2)  จัดทําแนวทาง หรือคูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน แสดงขัน้ตอน ระยะเวลา อตัราคาบริการ และผูรบัผดิชอบ
อยางชดัเจน โดยเผยแพรประชาสมัพนัธใหประชาชนทราบผานชองทางทีห่ลากหลาย
     (1.3)  รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานตอสาธารณชน
     (1.4)  ใหบริการโดยไมเลือกปฏิบัติอยางยุติธรรมเสมอภาค 
     (1.5)  นําเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให  โปร งใส
มีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
     (1.6)  จดัใหมกีารบรกิารผานเครอืขายอนิเทอรเนต็ (E - Service)
   (2)  มกีารปรบัปรงุคณุภาพการปฏิบตังิาน/การใหบรกิาร โดย 
     (2.1)  จัดใหมีการอํานวยความสะดวกในการบริการประชาชน
และผูมาติดตอ 
     (2.2)  มกีารนาํขอมลูและระบบสารสนเทศมาประยกุตใชในการ
ใหบริการอยางมีคุณภาพ เชน การจองคิวออนไลน จุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One
Stop Service) การชําระภาษีผานระบบอินเทอรเน็ต 
     (2.3)  จัดทําบริการเชิงรุก จัดชุดบริการเคลื่อนที่ใหบริการ
นอกสถานท่ี หรือในชวงนอกวันและเวลาราชการ
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     (2.4)  จดัฝกอบรมสงเสริมความรู และพฒันาศกัยภาพบคุลากร
ผูใหบริการ อยางนอยปละ 1 คร้ัง
     (2.5)  ผูบริหารจัดประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากรอยางนอย
ปละ 1 ครัง้ เพือ่ศกึษาปญหาอปุสรรค และขอเสนอแนะในการปรบัปรงุกระบวนการ
ทํางาน คุณภาพการปฏิบัติงาน และการบริการใหดีขึ้น และเผยแพรประชาสัมพันธ
ผลการประชุมใหบุคลากร และประชาชนทราบ 
     (2.6)  มกีารติดตามและประเมนิผลการใหบรกิารอยางเปนระบบ
เชน จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ ณ จุดใหบริการ
ในรูปแบบท่ีงายและสะดวกตอผูมารับบริการ รวมท้ัง จัดทําฐานขอมูล บันทึกสถิติ
การใหบรกิาร ขอมลูการประเมนิความพงึพอใจ ตลอดจนขอคดิเหน็และขอเสนอแนะ
ของประชาชน มีการประมวลผล สรุปและวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจ 
และนํามาปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ รวมท้ังเผยแพรผลการประเมินความ
พึงพอใจใหบุคลากรภายในและสาธารณชนทราบ 
     (2.7) จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการ
โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกตใชงานใหมีความสะดวก รวดเร็ว
งายตอการใชงาน และคุมคา หรือมีการพัฒนาคิดคน หรือนํานวัตกรรมในการ
ใหบรกิารมาใช เพือ่จดับรกิารสาธารณะตาง ๆ สามารถตอบสนองปญหา ความตองการ
ของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับ
จํานวนผูมารับบริการในแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังพัฒนาศักยภาพ
ความรูดานเทคโนโลยีของบุคลากรผูดูแลระบบอยางตอเนื่อง 
   (3) สงเสริมใหประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม
มีสวนรวมในการใหบริการสาธารณะ โดยสงเสริม/สนับสนุน/เปดโอกาสให
ประชาชน ตัวแทนจากภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมในทองถิ่น เขารวมในการ
ดําเนินงานในกิจกรรมสาธารณะและบริการสาธารณะ ผานการเปนคณะกรรมการ
คณะทํางาน และอาสาสมัครประเภทตาง ๆ 
  2.4) การประกาศใช NO Gift Policy 
    ผู บริหารประกาศตนเปนหนวยงานที่บุคลากรทุกคนไมรับ
ของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาที่ (NO Gift Policy) 
  2.5) การสรางวัฒนธรรมในการใหบรกิารอยางเทาเทยีมกนัไมเลอืกปฏิบตัิ
ไดแก
   (1) ผูบริหารกําหนดประเด็นการใหบริการอยางเทาเทียมกันไวใน
พันธกิจของหนวยงาน 
   (2) กําหนดแนวทางในการดําเนินการรวมกันอยางตอเนื่อง

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 47



มิติที่ 2  การบริหารราชการดวยความโปรงใส

 กลุม/กิจกรรมเปาหมาย วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง

2.3 มาตรการลดการใช
ดลุพนิจิในการปฏิบตังิาน

กจิกรรม : กาํหนดใหมกีรอบการใชดลุยพนิจิของฝายบรหิาร/เจาหนาที/่ใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก

2.3.1 จดัทาํขอตกลงระหวางบคุลากรในองคกรใหปฏบิตัหินาทีร่าชการดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ใชดุลพินิจดวยความสุจริตภายใตกรอบ
ธรรมาภิบาล 
 1)  มใิหมกีารเรียกรับเงนิพิเศษ เรีย่ไร ขอรับบรจิาค หรือรองขอใหผูใชบรกิาร
พาไปสถานท่ีบันเทิงรวมถึงรองขอส่ิงอํานวยความสะดวกหรือประโยชนอื่นใด
เพื่อแลกเปลี่ยนกับการใหบริการตามอํานาจหนาที่ 
 2)  มิใหเจาหนาที่ที่ใหบริการเอื้อประโยชนหรือเลือกปฏิบัติตอผูใชบริการ
บางคนเนื่องจากมีความสัมพันธสวนตัว
 3)  มิใหเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่อยางไมเปนธรรมหรือมีการใหความชวยเหลือ
เปนพิเศษแกบุคคลอื่นเพ่ือประโยชนตอบแทนสําหรับตนเองและพวกพองหรือ
บุคคลอื่น 

2.3.2 มกีารจดัทาํแผนภมูขิัน้ตอน/คูมอืการปฏบิตังิานและระยะเวลาการดาํเนนิการ
เกี่ยวกับการบริการประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย
ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
 1) เปดเผยข้ันตอนและมาตรฐานระยะเวลาใหบรกิารอยางชดัเจน พรอมระบุ
ผูรับผิดชอบงานใหบริการในทุกกระบวนการใหทราบ 
 2) ใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการใหบริการ 
 3) จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใชใหบริการ 

 3) จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามมาตรการเพ่ือสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใสของหนวยงาน โดยตองแสดงขอมูลรายละเอียดการนํามาตรการ
เพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

2.2.3 การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
 1)  มกีารจดัทาํแผนปฏบิตักิารปองกนัการทจุริต โดยควรมขีอมลูรายละเอยีด
ของแผนฯ เชน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ชวงเวลาดําเนินการ เปนตน 
 2)  มกีารทบทวนแผนปฏิบตักิารปองกันการทุจริตตามบริบทและการเปล่ียนแปลง
ที่เกิดขึ้น โดยใหบุคลากรและประชาชนเขามามีสวนรวม 
 3)  จัดทํารายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป
 4)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป ทั้งนี้ ตองมี
การเผยแพรแผนฯ รายงานผลการดําเนินการใหประชาชนทราบผานทางเว็บไซต
ของหนวยงานในทุกป
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มิติที่ 2  การบริหารราชการดวยความโปรงใส

 กลุม/กิจกรรมเปาหมาย วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง

2.3.3 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ
ปฏิบัติราชการแทน หรือการดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชนและประชาชน 
 1) ใหขอมูลหนาที่ความรับผิดชอบและผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 
 2) เพิ่มการมอบอํานาจบางเร่ืองใหระดับรองผูบริหารหรือพนักงานทองถ่ิน
ในการอนุมัติ อนุญาต 
 3) จัดทําคําสั่งมอบหมายผูรักษาราชการแทนกรณีไมอาจปฏิบัติงานได 
 4) กรณกีารลงนามอนมุติั อนญุาตตามกฎหมายเฉพาะ มกีารจดัทําบญัชีสรปุ
การมอบอํานาจแนบทายคําสั่ง
 5) กรณีอํานาจเฉพาะของผูบริหารไมสามารถมอบอํานาจได หรือผูบริหาร
ทองถ่ินมอบอํานาจใหผูมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง ใหจัดทําเปนคําส่ังและประกาศ
ใหประชาชนทราบดวย 
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มิติที่

3
การส่งเสริมบทบาท

และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 50



รายละเอียดกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใส สําหรับองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 51



 มิติที่ 3 การส�งเสริมบทบาทและการมีส�วนร�วมของภาคประชาชน 

 การพิจารณากําหนดใหมีโครงการ/กิจกรรมประกอบแผนงานน้ี โดยกําหนดใหมีวัตถุประสงค กลุมเปาหมาย
ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สอดรับกับการมิติที่ 3 ในลักษณะดังนี้

มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน

  กลุม/กิจกรรมเปาหมาย วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง

3.1 การส ง เสริมให 
ประชาชนมีสวนรวม
บรหิารกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

กิจกรรม : พิจารณากําหนดใหมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะทําใหประชาชน
หรือประชาคมในทองถ่ินไดมีโอกาสเขามารับทราบและมีสวนรวมใหความคิดเห็น
การจดัทาํแผนพฒันาทองถิน่การจดัทาํงบประมาณ การจดัทาํกจิกรรมอืน่ใด รวมทัง้
การมีสวนรวมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

3.1.1 การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
 1) แตงตัง้เปนกรรมการจัดทาํแผนพฒันา โดยสงเสริม/เปดโอกาสใหประชาชน
ที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดเขารวมเปนคณะกรรมการ/
คณะทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจํานวนสัดสวนท่ีมผีลตอการตัดสนิใจ
ในการบริหารโครงการ/กิจกรรมตาง 
 2) การมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ 
 3) การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ 
 4) การมีสวนรวมดําเนินการตามโครงการ

3.1.2 การมีสวนรวมตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน 
 1) แตงตั้งเปนกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 2) การมีสวนรวมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ 
 3) การมีสวนรวมในการปรับปรุงแกไขโครงการ 
 4) กําหนดใหมี/ปรับปรุงประกาศสภาทองถ่ิน เร่ือง ระเบียบวาดวยการให
ประชาชนเขาฟงการประชุมและการปรึกษาของสภาทองถิ่นตามระเบียบฯ ใหมี
ความเหมาะสมกับบริบทแตละพ้ืนที่ รวมทั้งประชาสัมพันธเกี่ยวกับวันเวลา
และกําหนดการประชุมสภาทองถิ่น

กิจกรรม : พิจารณากําหนดใหมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะทําใหประชาชน
หรือผูมารับบริการหรือผูมีสวนไดเสียเก่ียวกับระบบการรองเรียนของหนวยงาน
สามารถแบงเปนประเด็น ไดแก การตอบสนองขอรองเรียน ชองทางการรองเรียน
และการแจงผลการรองเรียน

3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการ
ตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการ
ที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น

3.2 การรับฟงความ
คิด เ ห็น  การรับและ
ตอบสนองเรือ่งรองเรยีน/
รองทกุขของประชาชน
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มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน

 กลุม/กิจกรรมเปาหมาย วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง

 1) จัดประชาคม สงเสริมและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถแสดงความ
คดิเหน็ หรอืเขารวมประชมุประชาคม เพือ่กาํหนดทิศทาง นโยบาย หรอืแผนพฒันา
ทองถ่ินดวยความสมัครใจ ตามวันเวลา และสถานท่ีที่เหมาะสม สอดคลองกับวิถี
ชุมชน ไมชี้นํา ครอบคลุมตามสัดสวนทุกพ้ืนที่ อยางเสมอภาค และเทาเทียมกัน
 2) นาํผล/ขอเสนอตาง ๆ จากการประชาคม/รบัฟงความคิดเหน็ของประชาชน
ไปขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม ผานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
 3) สนับสนุนเครือขายภาคประชาสังคม

3.2.2 มีระบบและชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกข
ผานชองทางที่หลากหลาย 
 1) มกีารจัดตัง้ศนูยและเจาหนาทีร่บัผิดชอบรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข หรอืมี
การกําหนดชองทางการรองเรียนและหลักเกณฑ/วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการ
จัดการเร่ืองรองเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 2) มีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดการเรื่องรองเรียนรองทุกข เพื่อดําเนินการ
ตามกระบวนการใหเปนไปอยางรวดเร็ว 
 3) มีการประกาศเผยแพรชองทาง/กระบวนการเร่ืองขั้นตอนรองเรียน

3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข
ไดทราบถึงการไดรบัเร่ือง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน/
รองทุกข 
 1) มกีารแกไขขอรองเรียนภายในระยะเวลาทีก่าํหนด หากไมสามารถดาํเนนิการ
ไดทัน ตองชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ
 2) มีชองทางการติดตามเร่ืองรองเรียนใหผูรองเรียนติดตามผลไดดวยตนเอง
และมีการรายงานผลการดําเนนิการหรอืความกาวหนาเรือ่งรองเรยีนใหผูรองเรยีนทราบ
 3) มกีารแจงผลเร่ืองรองเรียนหรือแจงผลการดําเนนิการเก่ียวกบัเร่ืองรองเรียน
ใหผูรองเรียนทราบอยางเหมาะสม 
 4) มกีารจดัทาํคูมอืปฏบิตังิานเกีย่วกบัการรบัเรือ่งรองเรยีน รองทกุข เพือ่ใช
เปนแนวทางปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานเดียวกัน 
 5) มีการจัดทําฐานขอมูลเรื่องรองเรียน มีการวิเคราะหและกําหนดแนวทาง
ในการปองกัน และแกไขไมใหเกิดปญหาในลักษณะเดิมขึ้นอีก 
 6) รายงานสรุปผลการดําเนินการเร่ืองรองเรียน พรอมระบุปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ
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มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน

 กลุม/กิจกรรมเปาหมาย วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง

กิจกรรม : พิจารณากําหนดใหมีแผน/โครงการ/กิจกรรม การสงเสริมแนวรวม
หรือการสรางเครือขายกับทุกภาคสวนในการปองกันการทุจริต/การเฝาระวัง
การทุจริตในเขตพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3.3.1 สงเสริมใหมีเครือขายภาคประชาชน/องคกรชุมชน ในการปองกันและ
ตอตานการทุจริต 
 1)  สงเสริมใหประชาชนเปนเครือขาย มสีวนรวมในการตรวจสอบและเฝาระวัง
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 2)  สงเสริมใหประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริต และตอตานการทุจริต
ดวยการชี้เบาะแสเม่ือพบเห็นการกระทําการทุจริต 

3.3.2 สงเสริมใหเครือขายภาคประชาชนมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต
 1)  มกีารเผยแพรหลกัการ แนวความคดิ ทีเ่กีย่วของกบัการตอตานการทจุรติ
เชน มีเวที บอรด เว็บไซต หรือชองทางอื่น ๆ 
 2)  สรางชุมชนเฝาระวังการทุจริต

3.3.3  บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
  มีการพัฒนาเครือขายและผนึกความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือเฝาระวัง
และตอตานการทุจริต (ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม)

3.3 สงเสรมิการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนและ
บูรณาการทุกภาคสวน
เพื่อตอตานการทุจริต 
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มิติที่

4
การยกระดับกลไกการตรวจสอบ

การดําเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 55



รายละเอียดกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใส สําหรับองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 56



มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

 กลุม/กิจกรรมเปาหมาย วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน
 1) มีหนวยงานตรวจสอบภายใน/มีผูปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบภายในที่มีการ
ทํางานอยางเปนอิสระ
 2) มกีารนาํผลการตรวจสอบภายในไปใชในการปรบัปรงุเพือ่ใหเกดิประสทิธภิาพ
ในการปองกันการทุจริต 
 3) มีการเผยแพรผลการตรวจสอบภายในใหสาธารณชนทราบ

4.1.2 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน
 1)  มีระบบการควบคุมภายใน 
 2) มกีารนําผลการควบคุมภายในไปใชในการปรบัปรุงเพือ่ใหเกดิประสิทธิภาพ
ในการปองกันการทุจริต 
 3)  มีการเผยแพรผลการควบคุมภายในใหสาธารณชนทราบ

4.1.3 มีการจัดใหมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 1) มกีารประเมินความเส่ียงของการดําเนินงาน/การปฏิบตัหินาที/่การดําเนิน
โครงการ ที่อาจกอใหเกิดการทุจริต 
 2)  จดัทาํนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียง
ของการดําเนินการที่อาจกอใหเกิดการทุจริต 
 3) เผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งขอมูลประกอบดวยเหตุการณ
ความเส่ียง ระดับความเส่ียง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเส่ียง
บนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

4.2.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความรู ความเขาใจ
ในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว 
   การพิจารณาใหมีแผนงาน/โครงการสําหรับสมาชิกสภาทองถ่ินเปน
การเฉพาะ หรือรวมกบัฝายบรหิาร/พนกังาน/ขาราชการทองถิน่เขารวมการฝกอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของสภาทองถิ่น และการเสริมสรางความรู
ในการปฏิบัติหนาที่ของฝายบริหารใหเปนตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

มิติที่ 4  การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น

 การพิจารณากําหนดใหมีโครงการ/กิจกรรมประกอบแผนงานน้ี โดยกําหนดใหมีวัตถุประสงค กลุมเปาหมาย
ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สอดรับกับการมิติที่ 4 ในลักษณะดังนี้

4.1 การจัดวางระบบ
การตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง
การทุจริต

4.2 การสงเสริมบทบาท
การตรวจสอบของ
สภาทองถิ่น
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มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

 กลุม/กิจกรรมเปาหมาย วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง

4.2.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของ
ไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด
  การใหความรูความเขาใจตามโอกาส เก่ียวกับขอบังคับการประชุมสภา
วธิกีารตรวจสอบของสภา ไมวาจะเปนการตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ การตัง้กระทู
รวมทัง้การทาํความเขาใจลวงหนาในขอกฎหมาย ระเบยีบ คาํส่ังทีเ่กีย่วของกบัเรือ่ง
ที่ฝายบริหารเสนอใหสภาพิจารณา

4.3.1 มแีนวปฏิบตัใินการดําเนินการตอเร่ืองรองเรียนการทุจรติและประพฤติมชิอบ
ของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
 1)  โดยจัดทําคูมือ/แนวทางการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเกี่ยวของกับ
เรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยเฉพาะตองแยกออกจากคูมือการจัดการเรื่องรองเรียนทั่วไป และเผยแพรไวบน
เวบ็ไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยพิจารณาใหมรีายละเอียดอยางนอย ดงันี้
  (1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการรองเรียน 
  (2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเร่ืองรองเรียน 
  (3) สวนงาน/เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ และ
  (4) ระยะเวลาในการดําเนินการ
 2)  ประกาศเผยแพรกระบวนการข้ันตอนในการดําเนินการรองเรียนใหบคุลากร
และประชาชนทราบโดยท่ัวกัน ณ ที่ทําการและเว็บไซตหนวยงาน

4.3.2 จัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยสําหรับผูรองเรียน
 1)  จัดใหมีชองทางการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และดําเนินการใหมี
เจาหนาท่ีที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี
โดยมิชอบผานทางชองทางออนไลน อยูบนหนาเว็บไซตหลักขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน โดยแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพื่อเปนการคุมครองขอมูลของ
ผูแจงเบาะแสและเพ่ือใหสอดคลองกับแนวปฏิบตักิารจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจรติ
และประพฤติมิชอบ
 2)  จดัใหมชีองทางการติดตามเร่ืองรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงาน
ผลการดําเนินการหรือความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ
 3)  มีการจัดทําขอมูลเชิงสถิติเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาที่ของหนวยงาน

4.3 มาตรการจัดการ
เรือ่งรองเรียนการทุจริต
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บทที่

4
ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใส 
สําหรับองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 59



   ข้ันตอนท่ี 1 

การเตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

 การเตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ดังนี้

 1. จัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อให
การดําเนินการพัฒนาจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปดวยความเรียบรอย
บรรลุวัตถุประสงค องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงควรแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งอยางนอยควรประกอบดวย
   1)  ผูบริหารทองถิ่น/รองผูบริหารทองถิ่น/หรือฝายบริหารที่ไดรับมอบหมาย
   2)  ประธานสภาทองถิ่น/รองประธานสภาทองถิ่น/สมาชิกสภาทองถิ่น 
   3)  ปลัดองคการบริหารสวนทองถิ่น/รองปลัดองคการบริหารสวนทองถิ่น
  4)  ผูอํานวยการกองคลัง/ผูอํานวยการสํานักการคลัง/หัวหนาสวนการคลัง/ฝายการคลังที่ไดรับมอบหมาย
   5)  ผูอํานวยการกองวิชาการ/ผูรับผิดชอบการวางแผนและจัดทํานโยบายที่ไดรับมอบหมาย
   6)  นิติกร/เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
  7)  ผูที่ไดรับมอบหมายอ่ืน ๆ  

  โดยใหคณะทํางานมีหนาที่ ดังนี้
  1)  ศึกษาวิเคราะหทําความเขาใจกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
  2)  ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  3)  วางแผน จัดทํา ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
  4)  กํากับดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
  5)  จัดทํารายงานติดตามและสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
  6)  หนาที่อื่น ๆ ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นควรเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมกับสภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ

 2. ศึกษารายละเอียดการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
  ศึกษากรอบ รูปแบบ และรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 4 มิติ ดังนี้
  มิติที่ 1  การสรางวัฒนธรรมสุจริต
  มิติที่ 2  การบริหารราชการดวยความโปรงใส
  มิติที่ 3  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
  มิติที่ 4  การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  โดยสามารถศึกษารายละเอียดไดจากบทท่ี 3 การจัดทาํแผนปฏิบตักิารปองกันการทุจรติเพ่ือยกระดับคณุธรรม
และความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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   ข้ันตอนท่ี 2

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต1

 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ไดจัดทําแนวทางการประเมินความเส่ียง
การทุจริต2 โดยมีขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

 กอนทําการประเมินความเสี่ยงหนวยงานตองกําหนดเกณฑสําหรับใชในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของกระบวนงานหรือโครงการที่ทําการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 2 ปจจัย คือดานโอกาส
และดานผลกระทบและการใหคะแนนทั้ง 2 ปจจัย รายละเอียด ดังนี้  
   โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเปนไปไดที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงในชวงเวลาหนึ่ง
ในรูปของความถ่ี หรือความนาจะเปนท่ีจะเกิดเหตุการณนั้น ๆ
   ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถ
แบงเปนผลกระทบทางดานการเงินและผลกระทบท่ีไมใชการเงิน

 ตัวอยางการกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

 1. ตัวอยาง เกณฑโอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

 1องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางของหนวยงานตนเองไดทุกรูปแบบ โดยจะใชวิธีใดในการ
 ประเมินความเส่ียงการทุจริตก็ได หรือดําเนินการตามแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริตและมาตรการปองกันความเส่ียงการทุจริตสําหรับ
 ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนท่ีสํานักงาน ป.ป.ท. ไดจัดทําขึ้นก็ได
2 ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากคูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) การขับเคล่ือนการประเมิน
 ความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑการประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจําปงบประมาณ
 พ.ศ. 2565, สํานักงาน ป.ป.ท. ; สิงหาคม 2564

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

 5

 4

 3

 2

 1

 โอกาสเกิดการกระทําทุจริตมากกวา 5 ครั้งตอป

โอกาสเกิดการกระทําทุจริตไมเกิน 4 ครั้งตอป

โอกาสเกิดการกระทําทุจริตไมเกิน 3 ครั้งตอป

โอกาสเกิดการกระทําทุจริตไมเกิน 2 ครั้งตอป

โอกาสเกิดการกระทําทุจริต 1 ครั้งตอป
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* คําอธิบาย : ระดับ 2 คือ ระดับความรุนแรง 1-2 ระดับ 3 คือ ระดับความรุนแรง 1-3 เปนตน

 2. เกณฑผลกระทบ (Impact)

  2.1 ตัวอยาง เกณฑผลกระทบ (Impact) ทางดานการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

Risk Score

 5

 4

 3

 2

 1

 5

 4

 3

 2

 1

 ความเสียหายต้ังแต............................  บาท ถึง......................... บาท

 ความเสียหายต้ังแต............................  บาท  ถึง......................... บาท

 ความเสียหายต้ังแต............................  บาท  ถึง......................... บาท

 ความเสียหายต้ังแต............................  บาท  ถึง......................... บาท

 ความเสียหาย.....................................  บาท  หรือนอยกวา

 เกิดความเสียหายตอรัฐเจาหนาท่ีถูกลงโทษช้ีมูลความผิดเขาสูกระบวนการทางยุติธรรม

 ภาพลักษณของหนวยงานติดลบเรื่องความโปรงใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลนลงขาว

 อยางตอเน่ือง และสังคมใหความสนใจ

 หนวยตรวจสอบของหนวยงาน หรือหนวยตรวจสอบจากภายนอกเขาตรวจสอบขอเท็จจริง

 ปรากฏขาวลือท่ีอาจพาดพิงคนภายในหนวยงาน มีคนรองเรียน แจงเบาะแส

  2.2 ตัวอยาง เกณฑผลกระทบ (Impact) ที่ไมใชทางดานการเงิน

 3. เกณฑการวัดระดับความรุนแรงของความเส่ียงการทุจริต (Risk Score)

ผลกระทบ (Impact)โอกาสเกิด

(Likelihood)  1 2 3 4 5 

 5 สูง สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก

 4 ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก

 3 ตํ่า ปานกลาง สูง สูง สูงมาก

 2 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง สูง สูงมาก

 1 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง สูง สูง

* พิจารณากําหนดตามบริบทงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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 ระดับความรุนแรงของความเส่ียงการทุจริต

 สีเขียว หมายถึง  ความเสี่ยงระดับตํ่า

 สีเหลือง หมายถึง  ความเสี่ยงระดับปานกลาง

 สีสม หมายถึง  ความเสี่ยงระดับสูง

 สีแดง หมายถึง  ความเสี่ยงระดับสูงมาก

 ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

 เปนขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตโดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตวามี

รูปแบบพฤติการณการทุจริตที่ในแตละขั้นตอนในการดําเนินงานของกระบวนงานหรือโครงการที่ทําการประเมิน

ใหละเอียดและชัดเจนมากที่สุดวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร โดยผูปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนงานหรือ

โครงการ (Risk Owners) และตัวแทนของหนวยงาน อาจมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก

ดวยก็ได เนื่องจากการประมินความเสี่ยงการทุจริต Risk Owners สวนใหญไมยอมรับหรือบิดเบือนในความบกพรอง

ของตนเอง ผูประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงไมใช Risk Owners เทานั้น

 การคนหาความเส่ียงการทุจริต คนหาจากความเส่ียงที่เคยเกิด หรือคาดวาจะเกิดซ้ําสูง มีประวัติอยูแลว

(Known Factor) และไมเคยเกิดหรือไมมีประวัติมากอน แตมีความเส่ียงจากการพยากรณในอนาคตวามีโอกาสเกิด

(Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เปนการตั้งสมมุติฐานหรือเปนการพยากรณลวงหนาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม

(Scenario) เปนการมองขอมูลไปขางหนา (Forward-looking information) โดยไมคํานึงวาหนวยงานมีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยูแลวหรือไม โดยการมองความเส่ียงการทุจริตดวยขอมูลที่เลวรายท่ีสุด (Worst 

Case) หลักการที่สําคัญตองไมเอาปญหาหรือขอจํากัดจากการบริหารงานในปจจุบัน เชน ทรัพยากร คน พาหนะ

ระบบเทคโนโลยีไมมีหรือไมพอ บุคลากรไมมีความรู ความเขาใจ ไมมีจิตสํานึก ซึ่งเปนความเส่ียงท่ีการดําเนินงาน

อาจไมบรรลุเปาหมายมาปนกับความเส่ียงการทุจริต เพราะจะทําใหละเลยการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต

 การใหคะแนนความเส่ียงการทุจริตโดยพิจารณาจากข้ันตอนการดําเนินงานพิจารณาจาก 2 ปจจัย คือ

โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะไดระดับความรุนแรงของความเส่ียงการทุจริต (Risk Score)

เพ่ือนํามาจัดระดับความรุนแรงของความเส่ียงการทุจริตวาอยูในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือตํ่า ตามแบบฟอรม

ตารางที่ 1
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ตารางที ่1 การระบปุระเดน็ความเสีย่งการทจุรติ การใหคะแนนความเสีย่งการทจุรติ และการจดัระดบัความ

รุนแรงของความเส่ียงการทุจริต

ลําดับ
ที่

ขั้นตอนการดําเนินงาน ประเด็นความเส่ียงการทุจริต
Risk Score (L x I)

 Likelihood
(L)

Impact
(I)

Risk Score
(L x I)

ระบุขั้นตอนการดําเนินงานของ
กระบวนงานหรือโครงการท่ีทาํการ
ประเมินตั้งแตตนจนส้ินสุด 

ระบุประเด็นความเส่ียงการ
ทุจริตในแตละขั้นตอนของการ
ดําเนินงาน

ใหคะแนน
ตามเกณฑ
ทีห่นวยงาน
กําหนด

ให คะแนน
ตามเกณฑ
ที่หนวยงาน
กําหนด 

ใสผลคูณ (LxI) 
และระดับ
สูงมาก/สูง/
กลาง/ตํ่า

(ดูตามตาราง
จัดระดับ

ความรุนแรง
ความเส่ียง
การทุจริต 

ขอ 3 หนา 62)

 ขั้นตอนที่ 3 การจัดทําแผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต

 มาตรการ หมายถึง วิธีการท่ีจะทําใหไดรับผลสําเร็จ (วิธีปองกัน) หรือแนวทางท่ีตั้งขึ้นเพ่ือไมใหเกิดส่ิงที่ไมพึง

ปรารถนา แลวนํามาจัดทําเปนแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อควบคุมหรือลดโอกาสเกิดการทุจริตโดยลําดับ
ความเส่ียงการทุจริตท่ีอยูในโชนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลอืกมาทําแผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต สวนลําดับ

ความเส่ียงทีอ่ยูในโซนสสีม สเีหลอืง จะถกูเลอืกในลาํดบัตอมา มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจรติอาจมีหลากหลาย

วิธีการ หนวยงานควรทําการคัดเลือกวิธีท่ีดีที่สุด และประเมินความคุมคาเหมาะสมกับระดับความเส่ียงการทุจริต
ที่ไดจากการประเมินมาประกอบดวย

 การจัดทาํแผนบรหิารจดัการความเสีย่งการทจุรติ ใหนาํมาตรการควบคมุความเสีย่งการทจุรติของกระบวนงาน

หรือโครงการที่ทําการประเมินของหนวยงานที่มีอยูในปจจุบัน (Key Controls in place) มาทําการประเมินวามี
ประสิทธิภาพอยูในระดับใด ดี พอใช หรือออน (ดูคําอธิบายเพ่ิมเติมหนา 65) เพื่อพิจารณาจัดทํามาตรการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควร

เชื่อมโยงใหมีความสอดคลองกับความเส่ียงที่ประเมินไว ตามตารางแบบฟอรมท่ี 2
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ลําดับที่
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต

 ดี
 การควบคุมมีความเขมแข็งและดําเนินไปไดอยางเหมาะสม ซึ่งชวยใหเกิดความม่ันใจไดในระดับที่

  สมเหตุสมผลวาจะสามารถลดความเส่ียงการทุจริตได

 พอใช
 การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแมวาจะไมทําใหเกิดผลเสียหายจากความเส่ียงอยางมีนัยสําคัญ 

  แตก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อใหมั่นใจวาจะสามารถลดความเส่ียงการทุจริตได

 ออน
 การควบคมุไมไดมาตรฐานทีย่อมรบัได เนือ่งจากมคีวามหละหลวมและไมมปีระสิทธผิล การควบคุม

  ไมทําใหมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาจะสามารถลดความเส่ียงการทุจริตได

ระดับ
คําอธิบาย

การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริตที่หนวยงานมีในปจจุบัน

 และควรตองมีการติดตามเพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง

ที่กําหนดไวเพื่อเปนการยืนยันผลการปองกันหรือแกไขปญหาวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด หรืออาจตองเพ่ิมเติม

หรอืปรบัแผนบริหารจดัการความเสีย่งการทจุรติใหม หากพบวารูปแบบการทจุรติหรอืมีสภาพแวดลอมทีเ่ปลีย่นแปลงไป

ตามวงจร PDCA (Plan - Do - Check - Action)

ตารางท่ี 2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ระบุขั้นตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เฉพาะ
ขั้นตอนของการดําเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงมาก/สูง/

ปานกลาง ตามตารางท่ี 1 
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   ข้ันตอนท่ี 3 

จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

 พจิารณาจัดทาํแผนปฏิบตักิารปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคณุธรรมและความโปรงใส สาํหรับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ใหครอบคลุมตามรายเอียดกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติปองกันการทุจริตฯ
ในบทที่ 3 การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ดังน้ี 

 1. ทบทวนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 2. นาํมาตรการปองกนัความเสีย่งการทจุรติทีไ่ดจากขัน้ตอนที ่2 มาจดัทาํเปนแผนปฏบิตักิารปองกนัการทจุรติฯ
 3. พจิารณานาํตวัอยางโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ในบทที ่5 มาจดัทาํเปนแผนปฏบิตักิารปองกนัการทจุรติฯ
ใหครอบคลุมกรอบการจัดทําแผนฯ ทั้ง 4 มิติ
 4. พิจารณาเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ อื่น ๆ ที่สอดคลองกับกรอบการจัดทําแผนฯ ที่เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่มาจัดทําเปนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
 5. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบหรือเคาโครงแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ
ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้

  สวนที่ 1 บทนํา 
      การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร
      หลักการและเหตุผล (สภาพปญหาการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)
      วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
      เปาหมาย
      ประโยชนของการจัดทําแผน

  สวนท่ี 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

      โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการในปงบประมาณ แยกตาม
      4 มิติ

   สวนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ

   

   

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 66



เคาโครง
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(พ.ศ. 2566 - 2570)

ปกหนา

คํานํา

สารบัญ

สวนที่ 1 บทนํา

 องคประกอบ ประกอบดวย

   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร

   หลักการและเหตุผล (สภาพปญหาการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)

   วัตถุประสงคของการจัดทําแผน

   เปาหมาย

   ประโยชนของการจัดทําแผน

สวนที่ 2  แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

  องคประกอบ ประกอบดวย

   โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการ 5 ป 
     (พ.ศ. 2566 - 2570)

     แยกตาม 4 มิติ

สวนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ

ปกหลัง
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สวนท่ี 2

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

(พ.ศ. 2566 - 2570)

ชื่อหนวยงาน.................................................................

มิติ
ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570
หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)

1. การสราง 1.1 ........
 วัฒนธรรมสุจริต 1.2 ........
  1.3 ........       

     รวม  จํานวน...........โครงการ  จํานวน...บาท  จํานวน...บาท  จํานวน...บาท จํานวน...บาท จํานวน...บาท 

2. การบริหาร 2.1 ........
 ราชการดวย 2.2 ........
 ความโปรงใส 2.3 ........     

     รวม จํานวน...........โครงการ จํานวน...บาท จํานวน...บาท จํานวน...บาท จํานวน...บาท จํานวน...บาท 

3. การสงเสริม 3.1 ........
 บทบาทและการ 3.2 ........
 มีสวนรวมของ 3.3 ........       
 ภาคประชาชน

     รวม จํานวน...........โครงการ จํานวน...บาท จํานวน...บาท จํานวน...บาท จํานวน...บาท จํานวน...บาท 

4. การยกระดับกลไก 4.1 ........
 การตรวจสอบการ 4.2 ........
 ดําเนินงานของ 4.3 ........
 องคกรปกครอง  
 สวนทองถ่ิน        

     รวม จํานวน...........โครงการ จํานวน...บาท จํานวน...บาท จํานวน...บาท จํานวน...บาท จํานวน...บาท 

              รวมทั้งสิ้น  จํานวน...........โครงการ จํานวน...บาท จํานวน...บาท จํานวน...บาท จํานวน...บาท จํานวน...บาท
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่......................
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2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
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3. วัตถุประสงค
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สวนที่ 3

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 69



 6. บันทึกโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ (พ.ศ. 2566 - 2570)
ลงในระบบ E-PlanNACC ของสํานักงาน ป.ป.ช. ดังนี้
  1) เขาระบบ E-PlanNACC ทีเ่ว็บไซตสาํนกังาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th < เลือกเมนู บรกิารอิเล็กทรอนิกส
< เลือกเมนู ระบบ E-PlanNacc  

  2) ใส Username และ Password เพื่อเขาสูระบบ E-PlanNacc โดยสามารถดาวนโหลดคูมือการใชงาน
ระบบ E-PlanNacc ผานระบบไดเลย
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  3) เลอืกเมน ูสรางโครงการ โดยบนัทกึโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ตามทีก่าํหนดไวในแผนปฏบิตักิารปองกนั
การทุจริตฯ จนครบตามจํานวน โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
 

 

กดเลือกโครงการท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ
พ.ศ. 2566 - 2570
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   ข้ันตอนท่ี 4 

ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

 กํากับติดตามใหดําเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามที่ไดกําหนดไว ทั้งนี้ ควรมีการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที่ไดดําเนินการ
เพื่อจะไดปรับปรุงการดําเนินโครงการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

   ข้ันตอนท่ี 5 

รายงานผลการดําเนินการผานระบบ E - PlanNACC

 การรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผานระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (E - PlanNACC) กําหนด 2 รอบ ดังนี้ (รายงานผานระบบออนไลนเทานั้น)

 1. รอบ 6 เดือน

  ชวงเวลา  : ภายในเดือนเมษายน 
  วิธีดําเนินการ  : องคกรปกครองสวนทองถิน่รายงานความคบืหนาและผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร
      ปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส รอบ 6 เดือน ผานระบบ  
      E - PlanNACC ภายในวันที่ 30 เมษายน 

 2. รอบ 12 เดือน 

  ชวงเวลา  : ภายในเดือนตุลาคม
  วิธีดําเนินการ  : องคกรปกครองสวนทองถิน่รายงานผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารปองกนัการทจุรติ
      เพือ่ยกระดบัคณุธรรมและความโปรงใส รอบ 12 เดอืนผานระบบ E - PlanNACC ภายใน 
      วันที่ 31 ตุลาคม 

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 72



     วิธีการรายงานผลการดําเนินการผานระบบ E - PlanNACC

  1. เขาผานเว็บไซตสํานักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th < เลือกเมนู บริการอิเล็กทรอนิกส
< เลือกเมนู ระบบ E-PlanNacc  

  2. เลือกเมนูบันทึกรายงานผลโครงการ < เลือกปที่ตองการรายงาน < เลือกรอบการรายงาน

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 73



   ข้ันตอนท่ี 6 

การติดตามประเมินผลการนําแผนไปสูการปฏิบัติ

 1. สํานักงาน ป.ป.ช. ดําเนินการติดตามความคืบหนาและการประเมินผลการดําเนินงานผานระบบ
ระบบ E - PlanNACC และพิจารณาคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อลงพื้นที่นิเทศตอไป 
 2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นเตรียมพรอมรับการนิเทศติดตาม 

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 74



บทที่

5

 สําหรับตัวอยางโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใส ในบทท่ี 5 นี ้สาํนกังาน ป.ป.ช. ไดรวบรวมโครงการ/กจิกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบตักิารปองกัน
การทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 โดยปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม/มาตรการดังกลาว
ใหสอดคลองกับกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ พ.ศ. 2566 - 2570 และระเบียบที่เกี่ยวของ
รวมทั้งยังไดจัดทําโครงการ/กิจกรรม/มาตรการเพิ่มเติม เพื่อใหครอบคลุมตามกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตฯ พ.ศ. 2566 - 2570
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถพิจารณาคัดเลือกตัวอยางโครงการ/กจิกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบตักิาร
ป องกันการทุจริตฯ  เพื่อนําไปขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป องกันการทุจริตของหน วยงานตนเองไปสู 
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยสามารถเพิ่มเติมวัตถุประสงค และวิธีดําเนินการ เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย
ในการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสไดตามแตละบริบทของหนวยงาน
 โดยควรพิจารณานําโครงการ/กิจกรรม/มาตรการไปขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตใหสอดคลอง
เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่และครอบคลุมรายละเอียดกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ทั้ง 4 มิติ 

ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตามแผนปฏิบตักิารปอ้งกนัการทจุรติเพ่ือยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรอบการจัดทําแผน วัตถุประสงค จํานวนโครงการ

มิติที่ 1 การสราง
วัฒนธรรมสุจริต

1.1 การเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากร
ทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝาย
สภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 1.1.1 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่ และการประพฤติตนตามประมวล
จริยธรรม
 1.1.2 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการยึดมั่น
ผลประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ที่จะไมกระทํา
การอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชน
ทับซอน

 ตารางสรุปจํานวนตัวอยางโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

9 โครงการ

3 โครงการ

1 โครงการ

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 75



กรอบการจัดทําแผน วัตถุประสงค จํานวนโครงการ

 1.1.3 เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต
และการตอตานการทุจริต

1.2 การเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชน
ทุกภาคสวนในทองถิ่น 
 1.2.1 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษา
ประโยชนสาธารณะ แยกแยะผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม
 1.2.2  เสรมิสรางจติสาํนกึและความตระหนักในการปฏิบตัติน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 1.2.3 เสรมิสรางจิตสาํนกึและความตระหนักในความซ่ือสตัย
สุจริต และการตอตานการทุจริต 

1.3 การเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน
 1.3.1 เสรมิสรางจิตสํานกึและความตระหนักในความซ่ือสตัย
สุจริต และการตอตานการทุจริต
 1.3.2 เสริมสรางจิตสํานกึและความตระหนักใหมจีติสาธารณะ
และความรับผิดชอบตอสวนรวม 

5 โครงการ

6 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

4 โครงการ

3 โครงการ

2 โครงการ

1 โครงการ

2.1 การเปดเผยขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิน่
 2.1.1 การเปดเผยขอมูลการบริหารงานและการดําเนินงาน
 2.1.2 การเปดเผยขอมูลการบริหารเงินงบประมาณ
 2.1.3 การเปดเผยขอมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

2.2 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส  
 2.2.1 การแสดงเจตนารมณในการปฏบิตัหินาท่ีและบรหิารงาน
ดวยความซ่ือสตัยสจุรติ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลของผูบรหิาร
 2.2.2 การจดัทาํมาตรการสงเสรมิคณุธรรมและความโปรงใส
ภายในหนวยงาน
 2.2.3 การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

รวม มิติที่ 1 18 โครงการ

มิติที่ 2 การบริหาร
ราชการดวยความ
โปรงใส

3 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ

19 โครงการ
1 โครงการ

17 โครงการ

1 โครงการ
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2.3 มาตรการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
 2.3.1 จัดทําขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรใหปฏิบัติ
หนาที่ราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ใชดุลพินิจดวยความสุจริตภายใตกรอบธรรมาภิบาล
 2.3.2 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอน/คู มือการปฏิบัติงาน
และระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการ
และในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
 2.3.3 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการดําเนินการอื่นใด
ของผูมอีาํนาจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหเกดิประโยชน
สูงสุดตอชุมชนและประชาชน 

มติทิี ่3 การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน

รวม มิติที่ 2 29 โครงการ

7 โครงการ
2 โครงการ

3 โครงการ

2 โครงการ

3.1 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 3.1.1 การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํา
งบประมาณ   

 3.1.2 การมสีวนรวมตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนนิงาน

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองรองเรียน/
รองทุกขของประชาชน

 3.2.1 มกีระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการ
ดาํเนนิกิจการ ตามอาํนาจหนาทีข่ององคกรปกครองสวนทองถิน่
โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู
และสุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น

 3.2.2 มีระบบและชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถ
รองเรียน/รองทุกขผานชองทางท่ีหลากหลาย

 3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชน
ผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับเร่ือง ระยะเวลา และ
ผลการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 

4 โครงการ

2 โครงการ

2 โครงการ

1 โครงการ
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3.3 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน และบูรณาการ
ทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
 3.3.1 สงเสริมใหมีเครือขายภาคประชาชน/องคกรชุมชน
ในการปองกันและตอตานการทุจริต     
 3.3.2 สงเสริมใหเครือขายภาคประชาชนมีการดําเนินการ
เฝาระวังการทุจริต
 3.3.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต

3 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

รวม มิติที่ 3 8 โครงการ

มติทิี ่4 การยกระดบั
กลไกการตรวจสอบ
การดําเนินงานของ
องค  กรปกครอง
สวนทองถ่ิน

3 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ
1 โครงการ

2 โครงการ
1 โครงการ

1 โครงการ

2 โครงการ
1 โครงการ

1 โครงการ

7 โครงการ

62 โครงการ

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบ
ภายใน
 4.1.2 มกีารจัดทําและรายงานการจัดทาํระบบควบคุมภายใน
 4.1.3 มีการจัดใหมีกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง
การทุจริต 

4.2 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
 4.2.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมี
ความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว
 4.2.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมบีทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการ
ที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด

4.3 มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
 4.3.1 มแีนวปฏบิตัใินการดาํเนนิการตอเรือ่งรองเรยีนการทุจรติ
และประพฤติมิชอบของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
 4.3.2 จัดใหมีระบบและชองทางการรับเร่ืองรองเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยสําหรับผูรองเรียน

รวม มิติที่ 4

รวมทั้งสิ้น
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มิติที่

1 การสร�างวัฒนธรรมสุจริต

1.1.1 เสริมสร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าที่
  และการประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม

1.1
การเสริมสร�างจิตสํานึกและความตระหนักแก�บุคลากรท้ังข�าราชการการเมือง
ฝ�ายบริหาร  ข�าราชการการเมืองฝ�ายสภาท�องถิน่  และฝ�ายประจําขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น 

ตัวอย�างที่ 1

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากร
     องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

  การบรหิารจดัการขององคกรปกครองสวนทองถิน่มกีฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ คาํสัง่ เงือ่นไข และหลักเกณฑ
ตาง ๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน ตองรูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีการดําเนินการ
อยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดขึ้นเปนประจํามักเกิดจากเร่ืองขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือ
ขาดความรูความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาํส่ัง เง่ือนไข และหลักเกณฑตาง ๆ ทีม่กีารปรับปรุงเปล่ียนแปลง
หรอืเพิม่เตมิ จงึสงผลใหบคุลากรองคกรปกครองสวนทองถิน่ สมาชกิสภาทองถิน่และผูบรหิารทองถิน่กระทําผดิกฎหมาย
ระเบียบตาง ๆ กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือ
การพัฒนาทองถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

  ดังนั้น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย
รวมทั้งเปนการเพิ่มพูนความรู ความเขาใจดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น จึงไดจัดทํา
โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น

3. วัตถุประสงค
  1) เพื่อใหบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบกฎหมาย
ที่เก่ียวของในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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  2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหมีความพรอมในองคความรูเกี่ยวกับ
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ
  3) เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับในการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย

4. กลุมเปาหมาย
  บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ินของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน ระบุจํานวน
กลุมเปาหมาย คน

5. วิธีดําเนินการ
  1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น 
  2) ประสานบุคคลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อจัดเตรียมการดําเนินโครงการ
  3) กําหนดกรอบเน้ือหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของสําหรับ
บุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น
  4) จัดทําเอกสารสงเสริมความรูดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
  5) อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม
  6) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ
  7) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8. ผูรับผิดชอบโครงการ

  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  1) มกีารจัดอบรมความรูดานกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วของสาํหรบับคุลากร ผูบรหิารและสมาชิกสภาทองถิน่
ไมนอยกวา 2 ครั้งตอป
  2) บคุลากร ผูบรหิาร และสมาชิกสภาทองถิน่ มอีงคความรูดานกฎหมาย ระเบยีบท่ีเกีย่วของ เพือ่เปนแนวทาง
การปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ ไมนอยกวารอยละ 80 (ทําแบบทดสอบ/แบบประเมิน)

  ผลลัพธ
  ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย
(สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน)
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ตัวอย�างที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
     ใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

  องคกรปกครองสวนทองถิน่จําเปนตองดาํเนนิโครงการเผยแพรประชาสมัพนัธความรูดานกฎหมายและระเบยีบ
ทีเ่กีย่วของกบัการปฏิบตังิาน สาํหรบับุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิน่ ผูบรหิารและสมาชิกสภาทองถิน่ เพือ่เพิม่พนู
ความรู ความเขาใจดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหแก บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น เพ่ือใหการบริหารงาน และปฏิบัติงาน
เปนไปอยางถูกตองชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน

3. วัตถุประสงค
  1) เพื่อใหบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบกฎหมาย
ที่เก่ียวของในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
  2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหมีความพรอมในองคความรูเก่ียวกับ
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ
  3) เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับในการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย

4. กลุมเปาหมาย
  บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน ระบุจํานวนกลุมเปาหมาย คน

5. วิธีดําเนินการ
  1) จัดทําโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดําเนินโครงการ/แผน ตอผูบริหาร 
  2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของสําหรับ
บุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น
  3)  เผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของสําหรับบุคลากร ผูบริหาร
และสมาชิกสภาทองถิ่นผานชองทางที่หลากหลาย เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ จดหมายขาว
เปนตน 
  4) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ
  5) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 81



9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  1) มกีารเผยแพรประชาสมัพนัธความรูดานกฎหมาย ระเบยีบ และกฎหมายทีเ่กีย่วของสาํหรับบคุลากร ผูบรหิาร
และสมาชิกสภาทองถิ่นผานชองทางที่หลากหลาย เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ จดหมายขาว
อยางนอย 5 ชองทาง และไมนอยกวาปละ 4 ครั้ง (เผยแพรประชาสัมพันธรายไตรมาส)
  2) บคุลากร ผูบรหิาร และสมาชิกสภาทองถิน่ มอีงคความรูดานกฎหมาย ระเบยีบท่ีเกีย่วของ เพือ่เปนแนวทาง
การปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล)

  ผลลัพธ
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับในการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย (สํารวจ
โดยใชแบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน)

ตัวอย�างที่ 3 

1.  ชือ่โครงการ : มาตรการ “สงเสรมิการปฏบิตังิานตามประมวลจรยิธรรมของระบชุือ่องคกรปกครองสวนทองถิน่”

2. หลักการและเหตุผล

  ตามทีร่ะบชุือ่องคกรปกครองสวนทองถิน่ไดประกาศใชประมวลจรยิธรรมของระบชุือ่องคกรปกครองสวนทองถิน่
โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จรยิธรรมดังกลาว ใหถอืวาเปนการกระทําผดิทางวินยั ซึง่มกีารกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา
นอกจากน้ี สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเร่ียไร
และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดใหขาราชการตองละเวนจาก
การแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาที่และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตน
และประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม

  ดังนั้น เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน ระบุชื่อองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจึงไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของระบุชื่อองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น” ขึ้น เพื่อใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน

3. วัตถุประสงค
  1) เพือ่เปนเครือ่งมอืกาํกบัความประพฤตขิองขาราชการใหมคีวามโปรงใส มมีาตรฐานในการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน
และเปนสากล
  2) เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกร ระดับบุคคลและ
เปนเครือ่งมอืการตรวจสอบการทาํงานดานตาง ๆ  ของระบชุือ่องคกรปกครองสวนทองถิน่ เพ่ือใหการดาํเนนิงานเปนไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  3) เพือ่ทาํใหเกดิรปูแบบองคกรอนัเปนท่ียอมรบั เพิม่ความนาเชือ่ถอื เกดิความมัน่ใจแกผูรบับริการและประชาชน
ทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 82



  4) เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต
สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบงัคบับัญชาตอประชาชนและตอสังคม  ตามลาํดบั
  5) เพือ่ปองกนัการแสวงหาประโยชนโดยมชิอบและความขัดแยงทางผลประโยชนทีอ่าจเกิดขึน้ รวมท้ังเสริมสราง
ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน

4. กลุมเปาหมาย
  คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางทั่วไป จํานวน ระบุจํานวน
กลุมเปาหมาย คน

5. วิธีดําเนินการ
  1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการตอผูมีอํานาจ
  2) กาํหนดแนวทาง รปูแบบ และชองทางในการเผยแพรประมวลจรยิธรรมสาํหรบับคุคลในองคกรและสาธารณชน
  3) ประสานงานบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตามแนวทางและรูปแบบท่ีกําหนด
  4) ดําเนินการเผยแพรประมวลจริยธรรมเพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่น ๆ ตามแนวทางและรูปแบบท่ีกําหนด
  5) ดําเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปดเผยเปนการท่ัวไปแกสาธารณชนใหมี
สวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูล
ขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตอง
จัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ตามแนวทางและรูปแบบที่กําหนด)
  6) ประเมินและติดตามผลการดําเนินการ
  7) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8. ผูรับผิดชอบ
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  1) มีการเผยแพรประมวลจริยธรรม อยางนอย 3 ชองทาง
   2) คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ัวไป มีความรูความเขาใจ
แนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล) 

  ผลลัพธ
  คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานปฏิบัติงานของระบุชื่อองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินปฏิบตัติามประมวลจริยธรรมของระบุชือ่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สาํรวจโดยใชแบบประเมินตดิตามผล)

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 83



1.1.2 เสริมสร�างจติสาํนึกและความตระหนกัในการยึดม่ันผลประโยชน�ส�วนรวมมากกว�าประโยชน�
  ส�วนตน ที่จะไม�กระทําการอันเป�นการขัดกันแห�งผลประโยชน�หรือการมีผลประโยชน�
  ทับซ�อน

ตัวอย�างที่ 4

1. ชื่อโครงการ : โครงการปองกันผลประโยชนทับซอนของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

2. หลักการและเหตุผล

  ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไมเจตนา
หรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทําความผิด
ทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจ
ปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง

  ดังน้ัน ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดดําเนินโครงการปองกันผลประโยชนทับซอนของระบุชื่อองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 

3. วัตถุประสงค
  1) เพื่อใหความรูความเขาใจแกพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
  2) เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ของระบุชื่อองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
  3) เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ของชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีจิตสํานึก คานิยม และ
วฒันธรรมเร่ืองความซ่ือสตัย สจุรติ มุงมัน่ทาํงานอยางมปีระสิทธภิาพ มคีณุธรรมอนัมัน่คง สงผลใหหนวยงานปลอดจากการ
ทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด

4. กลุมเปาหมาย
  พนักงานของช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ระบุจํานวนกลุมเปาหมาย คน

5. วิธีการดําเนินการ
  1) จดัตัง้คณะทํางาน/มอบหมายผูรบัผดิชอบ เพือ่วเิคราะหความเส่ียงเกีย่วกบัการปฏิบตังิานทีอ่าจเกดิผลประโยชน
ทับซอนของตําแหนงตาง ๆ
  2) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน และจัดทํารางคูมือ/
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
  3) จัดเวทีเพื่อรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะจากบุคลากรภายในองคกรเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแนวทาง
การดําเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน
  4) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนตามขอเสนอแนะ
ที่ไดจากเวทีรับฟงความคิดเห็นฯ และจัดทําคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
  5) จัดประชุมเพื่อใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชน
ทับซอน แกบุคลากรของหนวยงาน
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  6) เผยแพรคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนใหแกบุคลากรของหนวยงาน และ
สาธารณะชนใหรับทราบ
  7) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาการดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณในการดําเนินโครงการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  1) พนักงานของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความรูความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน รอยละ 80
ของจํานวนพนักงานฯ (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู)
  2) มีคูมือ/แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน จํานวน 1 ชุด 
  3) มีการเผยแพรคูมือ/แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนแกสาธารณชน อยางนอย 2 ชองทาง (เชน 
เว็บไซตหนวยงาน บอรดประชาสัมพันธหนวยงาน หนังสือเวียน เปนตน)

  ผลลัพธ
  พนักงานของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความประพฤติปฏิบัติงานยึดมั่นประโยชนสวนรวมไมมี
ผลประโยชนทับซอน (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล)

1.1.3  เสริมสร�างจิตสํานึกและค�านิยมความซื่อสัตย�สุจริต และการต�อต�านการทุจริต

ตัวอย�างที่ 5

1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อปองกันการทุจริต

2. หลักการและเหตุผล
  หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหารและ
การปฏบิตังิานจะตองมคีวามสจุรติ โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทัง้เปนการเสรมิสรางจติสาํนกึในการทาํงาน
และความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใหสามารถ
ปฏบิตังิานรวมกนัไดอยางมปีระสิทธภิาพ และนาํไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนือ่ง อกีทัง้สามารถแกปญหาความขัดแยง
ภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เปนปญหาเร้ือรังท่ีมีสวนบั่นทอนความเจริญ
ของประเทศไทยมานาน จึงจําเป นอยางย่ิงท่ีจะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตอยางจริงจัง
เพื่อทําให ป ญหาการทุจริตลดน อยลงและหมดไปได  ในที่สุดนั้น ต องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช กับ
ทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวด
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จริงจัง พรอมท้ังปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปล่ียนแปลงคานิยมไปในทิศทาง
ที่ไมเอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน 

  ดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารราชการของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงจัดทําโครงการสงเสริม
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อปองกันการทุจริตขึ้น

3. วัตถุประสงค
  1) เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น และบุคลากรของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความรูความเขาใจในหลัก
ธรรมาภิบาลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  2) เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความรูความเขาใจและใหความ
สําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) และมีคานิยมในการตอตานการ
ทุจริต
  3) เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความรูความเขาใจในหลักและ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได
  4) เพือ่ใหผูบรหิารทองถิน่ บคุลากรของระบชุือ่องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถนาํองคความรูหลกัธรรมาภบิาล 
ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. กลุมเปาหมาย
  ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ระบุจํานวน
กลุมเปาหมาย คน

5. วิธีดําเนินการ
  1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
  2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
  3) จัดทํากําหนดการ
  4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ 
  5) จัดฝกอบรมตามกําหนดการ
  6) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาการดําเนินงาน
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่เขารับการอบรม
ผานการทดสอบความรูธรรมาภิบาล รอยละ 90 (ทดสอบความรูผานระบบทดสอบความรูธรรมาภิบาลออนไลน https://
ggde.nacc.go.th)
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  ผลลัพธ 
  1) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําหลักธรรมาภิบาล
มาปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล)
  2)  ผูบรหิารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนกังานของระบุชือ่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมตอตานการทุจรติ
(สํารวจโดยแบบประเมินติดตามผล)
  3) ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น นําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล)

ตัวอย�างที่ 6

1.  ชื่อโครงการ :  โครงการฝกอบรมการสงเสริมคณุธรรมจริยธรรมบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเสริมสราง
     วัฒนธรรมองคกรสุจริต

2. หลักการและเหตุผล 

  การดําเนนิชวีติและการปฏิบตังิาน นอกจากผูปฏบิตังิานตองมคีวามรูความสามารถตามหนาทีค่วามรับผดิชอบแลว
ยังตองมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนําไปสูการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิและความสําเร็จขององคกรอยางยั่งยืน กอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชน  

  ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาและเสริมสรางจิตสํานึกให
บุคลากรตระหนักในการเปนขาราชการท่ีมีเกียรติ ศักดิ์ศรี รูจักความพอเพียง เปนตัวอยางท่ีดีของสังคม ยึดมั่นใน
คุณธรรม ยืนหยัดในส่ิงที่ถูกตอง มีความรู ความเขาใจในเร่ืองพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม
อันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ และประชาชนผูรับบริการ รวมท้ังสรางจิตสํานึกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมในการทํางานอันจะนําไปสูการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และความสําเร็จขององคกรอยางยั่งยืน จึงไดกําหนด
ใหมีการจัดโครงการฝกอบรมการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

3. วัตถุประสงค 
  1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนําหลักคุณธรรม จริยธรรม
มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสุข
  2) เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริตใหเจาหนาที่ของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยม ในการปฏิบัติงานอยาง
ซื่อสัตยสุจริต

4. กลุมเปาหมาย
  เจาหนาที่ บุคลากรของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ระบุจํานวนกลุมเปาหมาย คน

5. วิธีดําเนินการ
  1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
  2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
  3) กําหนดรูปแบบ กําหนดการ และหัวขอการอบรม
  4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ 
  5) ดําเนินการตามรูปแบบและกําหนดการท่ีกําหนด
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  6) รายงานผลการดําเนินการ
  7) เผยแพรการดําเนินโครงการผานเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ      

8. ผูรับผิดชอบ

  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  1) มีการจัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง
  2) บคุลากรมคีวามรูความเขาใจหลกัคณุธรรม จรยิธรรม สามารถนําไปปรับใชในชวีติประจําวันและการปฏิบตัิ
งานได ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบทดสอบความรู/แบบประเมินผล)

  ผลลัพธ
  บุคลากรนําหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใชในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน กอใหเกิดวัฒนธรรมองคกร
สุจริตในหนวยงาน (สํารวจโดยใชแบบติดตามประเมินผล)

ตัวอย�างที่ 7

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต

2. หลักการและเหตุผล

  แผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาต ิ(พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที ่(21) การตอตานการทจุรติและประพฤติมชิอบ
กําหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงเนนการสรางวัฒนธรรมสุจริต สงเสริม
การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหมีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต

  ดังนั้น ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดกําหนดดําเนินโครงการเสริมสรางองคความรูดานการตอตาน
การทุจริตข้ึน เพือ่ใหบคุลากรของระบุชือ่องคกรปกครองสวนทองถ่ินมคีวามรูความเขาใจในการตอตานการทุจริต สอดสอง
เฝาระวังไมใหเกิดการกระทําการทุจริต รวมกันตอตานการทุจริต อันจะนําไปสูการเปนองคกรที่ปลอดทุจริตในท่ีสุด

3. วัตถุประสงค

  1) เพือ่เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทจุริตแกคณะผูบรหิารทองถิน่ สมาชกิสภาทองถิน่ ขาราชการ
ฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
  2) เพ่ือใหคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา พนักงานท่ัวไป
เฝาระวังการทุจริต และรวมกันตอตานการทุจริต

4. กลุมเปาหมาย

  ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา พนักงานทั่วไป ของระบุชื่อองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ระบุจํานวนกลุมเปาหมาย คน
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5. วิธีดําเนินการ
  1) จัดทําโครงการและขออนุมัติตอผูมีอํานาจ
  2) ประสานบุคคลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อกําหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพรขอมูล
  3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเกี่ยวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการทุจริต 
  4) นําขอมูลท่ีไดมาจัดทําเปนสื่อเสริมสรางองคความรูตามรูปแบบท่ีกําหนด (เชน แผนพับ จดหมายขาว
วีดิทัศน ปายประชาสัมพันธ เปนตน)
  5) ดําเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติ
อยางเครงครัด ตามแนวทางและชองทางท่ีกําหนด

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต 
  1) มีการเผยแพรขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตจํานวนอยางนอย 5 เรื่องขึ้นไป
  2) คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา พนักงานท่ัวไป มีความรู
ดานการตอตานการทุจริต (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบ)

  ผลลัพธ
  คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา พนักงานท่ัวไป เฝาระวัง
การทุจริต และรวมกันตอตานการทุจริต (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล)

ตัวอย�างที่ 8

1. ชื่อโครงการ : โครงการบุคลากรตนแบบ ดาน “บริการเปนเลิศ” 

2. หลักการและเหตุผล

   ปจจบุนัองคกรปกครองสวนทองถิน่มภีารกจิทีส่าํคญัตอการปฏบิตัติามพระราชบญัญตักิาํหนดแผนและขัน้ตอน
การกระจายอาํนาจดานตาง ๆ ประกอบดวย ดานการบรหิารงานบคุคล ดานงบประมาณและภารกจิทีไ่ดรบัการถายโอน
จากหนวยงานตาง ๆ ตามพระราชบัญญตัวิาดวยหลักเกณฑและวิธกีารบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ีพ.ศ. 2546 หมวด 1
และหมวด 8 ชี้ใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในเรื่องตาง ๆ เชน เกิดประโยชนสุขแก
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวย
ความสะดวกและไดรับการตอบสนองอยางทั่วถึง ซึ่งภารกิจที่สําคัญคือการบริการประชาชนตามภารกิจและอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หากพนักงานหรือบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจิตในการใหบริการ
และใหบริการอยางเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ ก็จะกอใหเกิดความพึงใจในการใหบริการของประชาชนผูรับบริการ
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หากองคกรมีการยกยอง ชมเชย หรือใหรางวัล พนักงานหรือบุคลากรที่ใหบริการประชาชนดวยจิตบริการ บริการดวย
ความเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ ก็จะเปนตนแบบใหแกพนักงานและบุคลากรคนอ่ืน ๆ ในองคกร รวมท้ังเปนการ
สรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน บุคลากร ผูใหบริการใหบริการประชาชนดวยจิตบริการตอไป

  เพ่ือใหหนวยงานมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอํานวยความสะดวก
ใหแกประชาชนผูรบับรกิาร สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิน่ และเพือ่ใหเกดิความพงึพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และสรางขวัญและกําลังใจใหพนักงาน บุคลากร ผูใหบริการ ใหบริการ
ประชาชนดวยจิตบริการ จึงไดจัดทําโครงการบุคลากรตนแบบ ดาน “บริการเปนเลิศ” 

3. วัตถุประสงค 
  1) เพือ่สงเสริมใหเกดิพนักงานตนแบบดานบริการยอดเย่ียม และเปนตนแบบใหแกบคุลากรคนอ่ืน ๆ  ใหบริการ
ประชาชนดวยจิตบริการ เทาเทียมกัน และเปนธรรม
  2) เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรในการใหบริการประชาชนดวยจิตบริการ 
  3) เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่น
  4) เพื่อใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ และเกิดความเช่ือมั่นในองคกร

4. กลุมเปาหมาย
  บุคลากรระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5. วิธีดําเนินการ
  1) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ
  2) คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ
  3) จัดทําประกาศหลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ และเผยแพรใหบุคลากร
ใหทราบ
  4) เชิญชวนใหสํานัก/กองในองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑเพื่อ
เขารับการคัดเลือกใหเปนบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ
  5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ โดยประเมินผลจากหลักเกณฑ
ที่กําหนด โดยนําผลประเมินความพึงพอใจในการใหบริการจากประชาชนมาเปนเกณฑในการตัดสินรวมดวย
  6) ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ 
  7) มอบประกาศเกียรติคุณใหแกบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ
  8)  เผยแพร ประชาสัมพันธบคุลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลศิ ใหแกบคุลากรภายในหนวยงานและสาธารณชน
ไดรบัทราบผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เวบ็ไซต สือ่สังคมออนไลน บอรดประชาสัมพนัธ จดหมายขาว เสียงตามสาย
หอกระจายขาว เปนตน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต

  มีพนักงานตนแบบดานบริการประชาชนยอดเย่ียม

  ผลลัพธ 

  1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของระบุชื่อ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมนอยกวา รอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ)
  2) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง

ตัวอย�างที่ 9

1. ชื่อโครงการ : โครงการเชดิชเูกยีรตบิคุลากรทีป่ฏบิตังิานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวริยิะอตุสาหะ และซือ่สตัยสจุรติ

2. หลักการและเหตุผล

   ปจจุบนัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มภีารกิจท่ีสาํคัญตอการปฏิบตัติามพระราชบัญญตักิาํหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอาํนาจดานตาง ๆ ประกอบดวย ดานการบรหิารงานบคุคล ดานงบประมาณและภารกจิทีไ่ดรบัการถายโอน
จากหนวยงานตาง ๆ ตามพระราชบัญญตัวิาดวยหลักเกณฑและวิธกีารบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ีพ.ศ. 2546 หมวด 1
และหมวด 8 ชี้ใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในเรื่องตาง ๆ เชน เกิดประโยชนสุขแก
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวย
ความสะดวกและไดรับการตอบสนองอยางทั่วถึง หากพนักงานหรือบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติงาน
เปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวริยิะอตุสาหะ และซือ่สตัยสจุรติ จะทาํใหเกดิประโยชนแกประชาชนอยางสูงสดุ ลดปญหา
การทจุรติในองคกรปกครองสวนทองถิน่ได ระบชุือ่องคกรปกครองสวนทองถิน่จงึไดดาํเนนิโครงการเชดิชเูกยีรตบิคุลากร
ทีป่ฏิบตังิานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวริยิะอตุสาหะ และซือ่สตัยสจุรติ เพือ่ยกยองชมเชย หรอืใหรางวลั พนกังาน
หรอืบคุลากรทีป่ฏบิตังิานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวริยิะอตุสาหะ และซือ่สตัยสจุริต เพือ่เปนตนแบบใหแกพนกังาน
และบคุลากรคนอ่ืน ๆ ในองคกร รวมทัง้เปนการสรางขวญัและกาํลงัใจใหแกพนกังาน บคุลากร ใหปฏบิตังิานเปนไปตาม
มาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตยสุจริตตอไป 

3. วัตถุประสงค
  1) เพื่อสงเสริมใหเกิดพนักงานตนแบบดานการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต
  2) เพือ่สรางขวัญและกําลงัใจแกบคุลากรในการปฏิบตังิานโเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิรยิะอุตสาหะ และ
ซื่อสัตยสุจริต

4. กลุมเปาหมาย
  บุคลากรระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5. วิธีดําเนินการ
  1) แตงตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะและ
ซื่อสัตยสุจริต 
  2) คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติ
  3) จัดทําประกาศหลักเกณฑการคัดเลือก และเผยแพรใหบุคลากรใหทราบ
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  4) เชิญชวนใหสํานัก/กองในองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงบุคลากรในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ
เพื่อเขารับการคัดเลือก
  5) คณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืกบุคลากรเพือ่เชดิชเูกยีรติบคุลากรท่ีปฏบิตังิานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความ
วิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตยสุจริต 
  6) ประกาศผลการคัดเลือก 
  7) มอบประกาศเกียรติคุณใหแกบุคลากรที่ไดรับการเชิดชูเกียรติ
  8) เผยแพรประชาสัมพันธบุคลากรที่ไดรับการเชิดชูเกียรติ ใหแกบุคลากรภายในหนวยงานและสาธารณชน
ไดรบัทราบผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เวบ็ไซต สือ่สังคมออนไลน บอรดประชาสัมพนัธ จดหมายขาว เสียงตามสาย
หอกระจายขาว เปนตน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  มีบุคลากรตนแบบดานการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตยสุจริต

  ผลลัพธ 
  เร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง

ตัวอย�างที่ 10

1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม

2. หลักการและเหตุผล

  การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบหลายป
ทีผ่านมา โดยเฉพาะอยางยิง่ ในชวงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชญิกบัปญหาการทุจรติคอรรปัชนัของผูดาํรงตาํแหนง
ทางการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตาง ๆ ซึ่งไดสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศรวมท้ังไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม

1.2.1 เสริมสร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน�สาธารณะ แยกแยะ
   ผลประโยชน�ส�วนตนและผลประโยชน�ส�วนรวม

1.2 การสร�างจิตสํานึกและความตระหนักแก�ประชาชนทุกภาคส�วนในท�องถิ่น
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  จากสถานการณขางตน จาํเปนทีห่นวยงานภาครัฐตองเรงปลกูฝงองคความรูใหประชาชนมีความเขาใจเก่ียวกับ
ความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม รวมท้ังใหตระหนักถึงผลกระทบจากปญหาความ
ขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน ซึ่งเปนปญหา
เชงิโครงสรางทีเ่กีย่วของกบัหลายมติ ิทัง้มติดิานสังคม การเมอืงและการบรหิารทีส่าํคญัสะทอนถงึวฒันธรรมและคานยิม
ในการบริหารที่ดอยพัฒนา

  ดังนั้น ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดจัดทําโครงการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวมข้ึน เพื่อสรางความรูความเขาใจใหประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมได สงเสริมใหประชาชนใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน รวมปกปอง
ผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ ทําใหเกิดเปนคานิยมที่จะไมยอมรับการทุจริต

3. วัตถุประสงค
  1)  เพื่อสรางความรูความเขาใจใหประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมได
  2) เพื่อสรางจิตสํานึกใหประชาชนรวมปกปองผลประโยชนสวนรวม
  3) เพื่อสรางจิตสํานึกใหประชาชนรักษาสาธารณประโยชนและสาธารณูปโภคของชุมชน
  4) เพื่อสงเสริมใหประชาชนใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน

4. กลุมเปาหมาย
  ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ระบุจํานวนกลุมเปาหมาย คน

5. วิธีดําเนินการ
  1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติตอผูมีอํานาจอนุมัติ
  2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
  3) กําหนดรูปแบบ/แนวทาง/กําหนดการและหัวขอการอบรม
  4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร, เชิญกลุมเปาหมาย
  5) ดําเนินการตามรูปแบบ/กําหนดการ ที่กําหนดไว
  6) ประเมินและติดตามผลการดําเนินการ
  7) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8. ผูรับผิดชอบ
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต 
  1) มีการจัดอบรมใหกับประชาชน จํานวน 1 คร้ัง
  2) ประชาชนมีความรูความเขาใจและสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนรวมไดรอยละ 80 ของจํานวนผูเขารวม
โครงการ (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบ)
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  3) ประชาชนมคีวามรูความเขาใจในการใชหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชวีติประจําวนั  รอยละ 80
ของจํานวนผูเขารวมโครงการ (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบ)

  ผลลัพธ
  1) ประชาชนรวมปกปองผลประโยชนสวนรวม และสาธารณประโยชน (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล)
  2) ประชาชนมีการนําหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชวีติประจําวนั (สาํรวจโดยใชแบบประเมิน
ติดตามผล)

1.2.2  เสริมสร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวอย�างที่ 11

1.  ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.  หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ
เปนเปาหมายการพฒันาประเทศอยางย่ังยนื ตามหลกัธรรมาภบิาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจดัทาํแผนตาง ๆ ใหสอดคลอง
และบรูณาการกันเพือ่ใหเกดิเปนพลงัผลกัดนัรวมกนัไปสูเปาหมายดังกลาว โดยยทุธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)
เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติ
เพือ่ใหประเทศไทยบรรลุวสิยัทศัน “ประเทศไทยมคีวามม่ันคง มัง่คัง่ ยัง่ยนื เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

  องคกรปกครองสวนทองถิน่ใหความสาํคญักบัการปลกูฝงใหคนไทยไมโกง โดยการสงเสรมิสนบัสนนุใหทกุภาคสวน
มุงสรางจิตสํานึกในการรักษาประโยชนสาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับทุกกลุมในสังคม ควบคูกับการปลูกฝงจิตสํานึก ความซ่ือสัตยสุจริต คานิยมท่ีถูกตอง 
สรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริตและการรูเทาทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคม
เปนมาตรการในการลงโทษผูกระทําผิดหรือผูกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  ดังนั้น ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดดําเนินโครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหประชาชนในพ้ืนที่นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
ประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริต

3.  วัตถุประสงค
  1)  เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกประชาชน
  2)  เพ่ือเสริมสรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริตใหแกประชาชน
  3)  เพ่ือสงเสริมใหประชาชนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจําวัน 

4.  กลุมเปาหมาย
  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ระบุจํานวนกลุมเปาหมาย คน
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5.  วิธีดําเนินการ
  1)  จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
  2)  มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
  3)  กําหนดรูปแบบ กําหนดการ และหัวขอการอบรม
  4)  ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ 
  5)  ดําเนินการตามรูปแบบและกําหนดการท่ีกําหนด
  6)  รายงานผลการดําเนินการ

6.  ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7.  งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8.  ผูรับผิดชอบโครงการ
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  1) มีการจัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง
  2)  ประชาชนมีความรูความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได 
ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล)

  ผลลัพธ
  ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในชีวิตประจําวันได ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดย
ใชแบบประเมินติดตามผล)

1.2.3 เสริมสร�างจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย�สุจริต และการต�อต�านการทุจริต

ตัวอย�างที่ 12 

1.  ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางคานิยมตอตานการทุจริต

2.  หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอาํนาจการปกครอง เปนหนวยงานหลกัในการจดัทาํบริการสาธารณะและกจิกรรมสาธารณะเพือ่ประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ิน ถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนําไปสูการพัฒนาท่ัวทั้งประเทศ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติ
กาํหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ตลอดจนหนาทีอ่ืน่ตามทีก่ฎหมาย
กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และในการปฏิบัติหนาที่น้ันตองเปนไปเพื่อประโยชนสุข
ของประชาชน โดยคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
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  รวมท้ัง แผนการปฏิรูปดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดกําหนด กลยุทธดาน
การปองกนัและเฝาระวังทีมุ่งเนนการเรงสรางการรบัรูและจิตสาํนึกของประชาชนในการตอตานการทจุรติประพฤตมิชิอบ 
สงเสริมใหประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีสวนรวมในการตอตานทุจริต รวมถึงสรางลักษณะนิสัยไมโกง
และไมยอมใหผูใดโกง เพื่อตอตานการทุจริต โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และผูปกครอง

  ดังนั้น ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตโดยเริ่มจากการสราง
จติสํานกึใหเดก็ เยาวชน และประชาชน ตอตานการทจุริต โดยไดจดัทาํโครงการเสรมิสรางคานยิมการตอตานการทจุรติ 
เพือ่เปนการปลกูฝงคานยิม ใหมทีศันคติ วสิยัทศันในการตอตานการทุจรติ รวมทัง้รณรงคใหประชาชนจากทุกภาคสวน
มีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เปนกลไกในการแกไขปญหาการทุจริตใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

3.  วัตถุประสงค
  1)  เพ่ือสงเสริม และสรางจิตสํานึกใหตระหนักถึงการสรางคานิยมและการเฝาระวังตอตานการทุจริตใหแกเด็ก 
เยาวชนและประชาชน
  2)  เพ่ือรณรงคใหเด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรูความเขาใจและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
  3)  เพื่อประชาสัมพันธบุคคลตัวอยางที่ดีดํารงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสูองคกรหรือบุคคลภายนอก
  4)  เพ่ือเปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นไปสูประชาชนทุกภาคสวน

4.  กลุมเปาหมาย
  เดก็ เยาวชน และประชาชน ในเขตพ้ืนท่ีระบชุือ่องคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน ระบจุาํนวนกลุมเปาหมาย คน

5.  วิธีดําเนินการ
  1)  จัดหาขอความที่เกี่ยวของกับการสรางคานิยมการตอตานการทุจริต
  2)  จัดทําสื่อในรูปแบบตามชองทางท่ีกําหนดไว
  3)  เผยแพรใหประชาชน รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนตาง ๆ ภายในเขตพ้ืนที่
  4)  จัดกิจกรรมรณรงคตอตานการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีตาง ๆ 
  5)  ประเมินติดตามผลการดําเนินการ
  6)  รายงานผลการดําเนินการ

6.  ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7.  งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8.  ผูรับผิดชอบโครงการ
  ระบุหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  1)  เผยแพรสื่อการสรางคานิยมตอตานการทุจริต ไมนอยกวา 5 ชองทาง
  2)  มีการรณรงคในสถานศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาล ไมนอยกวา 5 แหง
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  ผลลัพธ
  1)  เด็ก เยาวชน และประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความรูความเขาใจและมีความตระหนักรวมกัน
ในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นไมนอยกวารอยละ 70 (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล)
  2)  ประชาชนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริต ไมนอยกวารอยละ 70 ของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ 
(สํารวจจากรายช่ือเครือขายตอตานการทุจริต)

ตัวอย�างที่ 13

1.  ชื่อโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ

2.  หลักการและเหตุผล

  สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพื่อความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําใหการ
มีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเส่ือมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการทุจริตทุกระดับ
ทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืน ๆ

  เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมทีีย่นืในสังคม สรางแบบอยางท่ีดแีกคนรุนหลัง ระบุชือ่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชูเกียรติ เผยแพรประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกผูกระทําความดี 
เพื่อสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเปน
แบบอยาง เพื่อปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เปนรากฐาน
อันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข

3.  วัตถุประสงค
  1)  เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงานและบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
  2)  เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงานและบุคคลท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น
  3)  เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงานและบุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  4)  เพือ่สรางขวญั กาํลงัใจ ตลอดจนปลกุจติสํานกึและกระตุนใหทกุภาคสวนไดมแีบบอยางท่ีดอีนัเปนกศุโลบาย
หนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งขึ้น

4.  กลุมเปาหมาย
  หนวยงานและบุคคลในเขตพ้ืนท่ีระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5.  วิธีดําเนินการ
  1)  แตงตั้งคณะทํางานยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ
  2)  คณะทาํงานกาํหนดหลกัเกณฑยกยองเชดิชเูกยีรติหนวยงานและบคุคลทีป่ระพฤตปิฏบิตัตินใหเปนทีป่ระจกัษ 
  3)  จัดทําประกาศหลักเกณฑยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
และเผยแพรใหแกสาธารณชนทราบผานชองทางตาง ๆ
  4)  คณะทํางานฯ ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ
  5)  ประกาศผลการยกยองเชดิชเูกยีรติหนวยงานและบคุคลทีป่ระพฤตปิฏบิตัตินใหเปนท่ีประจกัษษ และเผยแพร
ใหแกสาธารณชนทราบผานชองทางตาง ๆ

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 97



  6)  ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปน
ที่ประจักษ
  7)  รายงานผลการดําเนินงาน

6.  ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7.  งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8.  ผูรับผิดชอบโครงการ
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  จํานวนหนวยงานและบุคคลที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ

  ผลลัพธ
  1)  มีหนวยงานและบุคคลตนแบบที่ดีปรากฏตอสังคม
  2)  ประชาชนในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขวัญกําลังใจ และมีจิตสํานึกปฏิบัติตนเปนประโยชนตอ
สังคม มีความซื่อสัตยสุจริต 

ตัวอย�างที่ 14

1.  ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชน

2.  หลักการและเหตุผล

  ดวยระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มุงสงเสริม
ใหประชาชนในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนางานและแกไขปญหาไดตรงกับความตองการของประชาชน
มากที่สุด ทั้งน้ี องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจและหนาที่สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 
โดยสงเสริมใหมีคณะกรรมการชุมชน เขามาเปนตัวแทนของประชาชนในชุมชนตาง ๆ ทําหนาที่ในการประสานงานกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานอื่น ๆ 

  เนือ่งจากคณะกรรมการชมุชนทีม่าจากการเลอืกตัง้จากประชาชนในแตละชมุชน ตองอทุศิเวลา แรงกาย แรงใจ 
ปฏบิตัหินาทีโ่ดยไมไดรบัคาตอบแทน ดงันัน้ ระบุชือ่องคกรปกครองสวนทองถิน่จงึไดจดัใหมกีจิกรรมการมอบประกาศ
เกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาที่ครบวาระการดํารงตําแหนง 

3.  วัตถุประสงค
  1)  เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกคณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจเพ่ือประโยชนสวนรวม 
ปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการชุมชนมาดวยดี จนครบวาระการดํารงตําแหนง 
  2)  เพื่อยกยองเชิดชูสตรีแกคณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนประโยชนและแบบอยางที่ดีตอสังคม
ใหมีขวัญและกาํลงัใจ

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 98



4. กลุมเปาหมาย
  คณะกรรมการชุมชนในเขตพ้ืนท่ีระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5.  วิธีดําเนินการ
  1)  ตรวจสอบรายช่ือของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดํารงตําแหนง
  2)  จัดทําประกาศเกียรติคุณ เผยแพรใหสาธารณชนทราบผานทางชองทางตาง ๆ
  3)  จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบาน
  4)  รายงานผลการดําเนินการ

6.  ระยะเวลาดําเนินการ
  ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7.  งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8.  ผูรับผิดชอบโครงการ
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจเพ่ือประโยชนสวนรวม ปฏิบัติหนาท่ีจนครบวาระ 4 ป 
ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ

  ผลลัพธ
  1) มีคณะกรรมการชุมชนตนแบบที่ดี ดานการบําเพ็ญประโยชนสาธารณะในทองถิ่น

  2) ประชาชนในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิน่มขีวญักาํลงัใจ และมจีติสาํนกึบาํเพญ็ประโยชนสาธารณะ
ในทองถิ่น

ตัวอย�างที่ 15

1.  ชื่อโครงการ :  กจิกรรมยกยองและเชิดชเูกียรตแิกบคุคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทาํคณุประโยชนหรือเขารวม
     ในกิจกรรมของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.  หลักการและเหตุผล

  การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดขึ้นในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐานอันสําคัญในการ
พัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละเพ่ือสวนรวม ถือวาเปนหลัก
สําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพื่อสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย 
สจุริต ทาํความดีอยางตอเนือ่งเปนแบบอยางแกประชาชนในพ้ืนท่ีระบุชือ่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูทีท่าํคุณประโยชน
หรอืเตม็ใจเขารวมในกจิกรรมของระบชุือ่องคกรปกครองสวนทองถิน่ อยางสมํา่เสมอ ระบชุือ่องคกรปกครองสวนทองถิน่
จงึจดักจิกรรมยกยองและเชดิชคูวามดี ความซือ่สัตย สจุรติ และการตอตานการทจุรติแกบคุคล หนวยงาน องคกรดเีดน 
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ผูทาํความดี มคีวามซือ่สตัยสจุรติ และผูทาํคณุประโยชนหรือเขารวมในกจิกรรมของระบชุือ่องคกรปกครองสวนทองถิน่
โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกยองบุคคลผูเสียสละและทําคุณประโยชน และควรไดรับการยกยองชมเชย 
และเปนบุคคลตัวอยาง และจัดกิจกรรมรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทราบโดยทั่วกัน

3.  วัตถุประสงค
  1)  เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของระบุชื่อองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
  2)  เพือ่สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนในเขตระบุชือ่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตระหนักถึงความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
  3) เพือ่รณรงค เผยแพร ประชาสมัพนัธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตระบชุือ่องคกรปกครองสวนทองถิน่
มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม

4.  กลุมเปาหมาย
  1)  ประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพ้ืนที่ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  2) ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5.  วิธีดําเนินการ
  1) จดัประชมุชีแ้จงแนวทางการดาํเนนิกจิกรรมเพือ่กาํหนดหลกัเกณฑการพจิารณาในการคดัเลอืกบคุคล หนวยงาน 
องคกรดีเดน
  2)  คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทําความดี เพื่อใหเปนแบบอยาง
  3) จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนที่ผานการคัดเลือก
และไดคะแนนสูงสุด
  4) รายงานผลการดําเนินการ

6.  ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7.  งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8.  ผูรับผิดชอบโครงการ
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ
  ผลผลิต
  จํานวนบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของระบุชื่อองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

  ผลลัพธ
  ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตระบชุือ่องคกรปกครองสวนทองถิน่ มคีานยิม ยกยอง เชดิชู และเหน็คณุคา
ของการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อสวนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม 
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 1.3.1 เสริมสร�างจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย�สุจริต และการต�อต�านการทุจริต

1.3 การสร�างจิตสํานึกและความตระหนักแก�เด็กและเยาวชน

ตัวอย�างที่ 16

1.  ชื่อโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.  หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

  การทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาที่สะทอนวิกฤตการณดาน
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางย่ังยืนนั้นคนในสังคมตองมีคานิยมในการรักความดี
และรูสกึไมยอมรบัพฤตกิรรมทจุรติคอรรปัชันและการโกงทกุรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน พระราชบญัญัติ
กาํหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมอืงพทัยา 
และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชน
ในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญตักิารศึกษาแหงชาติ พทุธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู 
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดใหรัฐตอง
สงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 

  ระบชุือ่องคกรปกครองสวนทองถิน่พจิารณาเหน็ความสําคัญของปญหาดังกลาว จงึไดจดัโครงการสรางภูมคิุมกัน
ทางสังคมใหเด็กและเยาวชนระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันและคานิยมที่ถูกตอง
ซึ่งจะเปนรากฐานท่ีสําคัญ ที่ทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ และเปนการปองกันแกไขปญหา
ทุจริตคอรรัปชันที่ไดผลที่สุด 

3.  วัตถุประสงค
  1)  เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต
  2)  เพือ่สงเสรมิใหเดก็และเยาวชนมจีติสาธารณะ และพรอมทีจ่ะเสยีสละประโยชนสวนตน เพือ่รกัษาประโยชน
สวนรวม
  3) เพ่ือสรางภมูคิุมกนัทางสงัคมใหเดก็และเยาวชน ไมยอมรบัพฤตกิรรมทจุรติคอรรปัชนัและการโกงทกุรปูแบบ

4.  กลุมเปาหมาย
  เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ีของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ระบุจํานวนกลุมเปาหมาย คน

5.  วิธีดําเนินการ
  1)  จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ
  2)  แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
  3)  ดําเนินการตามโครงการ
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  4)  สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ
  5)  รายงานผลการดําเนินการ

6.  ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7.  งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8.  ผูรับผิดชอบโครงการ
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  1)  เด็กและเยาวชนของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการฝกอบรม จํานวน ระบุจํานวนเด็กและ
เยาวชนที่เขารับการฝกอบรม คน
  2)  เดก็และเยาวชนเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผดิ ชัว่ ดี สามารถนําความรูประสบการณทีไ่ดรบัมา
ปรับใชกับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข รอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 

  ผลลัพธ
  1)  เดก็และเยาวชนเปนคนดมีคีณุธรรม จรยิธรรม มคีวามซือ่สัตย สจุรติ ไมนอยกวารอยละ 80 (สาํรวจโดยใช
แบบประเมินติดตามผล)
  2)  เด็กและเยาวชนมีภมูคิุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรปัชันและการโกงทุกรูปแบบ ไมนอยกวา
รอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล)
  3)  เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 
ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล)

ตัวอย�างที่ 17 

1.  ชื่อโครงการ : โครงการประกวดคําขวัญตอตานการทุจริต

2.  หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

  ปจจุบันประชาชนจํานวนไมนอยเห็นปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องที่ยอมรับไดหากตนเองไดรับ
ผลประโยชนดวย สะทอนใหเหน็วาเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝงดานคณุธรรม จรยิธรรม อยางยัง่ยนื หากปลอยให
คานิยมที่ไมถูกตองเชนนี้เกิดขึ้นตอไป ความลมเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและสงผลเสียตอ
สังคมในดานอ่ืน ๆ ตามมาอีกมากมาย

  พระราชบัญญตักิาํหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนา
คณุภาพชวีติเดก็ สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหงชาติ พทุธศกัราช 2542 และแกไข
เพิม่เติมถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ทีต่องการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบรูณทัง้ดานรางกาย จติใจ อารมณ 
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สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงไดจัดกิจกรรมการประกวดคําขวัญตอตานการทุจริตขึ้น เพื่อกระตุนใหเด็ก
และเยาวชนต่ืนตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เกิดขึ้นและพรอมที่จะเปนกําลังสําคัญ
ในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเปนการปองกันและแกไขปญหาทุจริต 

3.  วัตถุประสงค
  1)  เพือ่เปนการสรางจิตสาํนกึดานจริยธรรมและคุณธรรมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจรติคอรรปัชนั
และการโกงทุกรูปแบบ
  2)  เพื่อเสริมสรางคานิยมท่ีถูกตองใหกับเด็กและเยาวชน และใหเกิดจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทําความดี 
มีความซ่ือสัตยสุจริต
  3)  เพื่อสงเสริมใหเด็ก และเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทางภาษา
ที่สื่อถึงการตอตานการทุจริต
  4) เพื่อใหเด็กและเยาวชน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค

4.  กลุมเปาหมาย
  เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนท่ีระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ระบุจํานวนกลุมเปาหมาย คน

5.  วิธีดําเนินงาน
  1)  เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
  2)  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด
  3)  ประชาสัมพันธใหเด็ก และเยาวชนสงคําขวัญเขาประกวด
  4)  ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑที่ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนด
  5)  ทําพิธีมอบรางวัล 
  6)  ติดตามประเมินผลการดําเนินการ
  7)  รายงานผลการดําเนินการ

6.  ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7.  งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8.  ผูรับผิดชอบโครงการ
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  ไดคําขวัญตอตานการทุจริต จํานวน ระบุจํานวนคําขวัญที่ผานการคัดเลือก ชุด

  ผลลัพธ
  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู ตื่นตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เกิดขึ้น
และพรอมท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ไมนอยกวารอยละ 80 ของ
ผูเขารวมประกวด (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล)
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ตัวอย�างที่ 18 

1.  ชื่อโครงการ : โครงการโรงเรียนคุณธรรม

2.  หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
มาตรา 6 ที่กําหนดใหการจัดการศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความรู และคุณธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มีศาสนาที่ตนนับถือเปนเครื่องมือ
ยึดเหน่ียวจิตใจ มาตรา 41 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึงหรือ
ทุกระดับ ตามความพรอมความเหมาะสม และความตองการภายในทองถิ่น

  ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดตระหนักและใหความสําคัญกับเด็กและเยาวชนเปนพลังที่สําคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงไดดําเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนดานจิตใจ ปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา อันเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนท่ีดี ใหมีทักษะ
ในการดําเนินชีวิต “เกง ดี และมีความสุข” ซึ่งเปนการสรางภูมิตานทานใหกับตนเองดวยคุณธรรม ใหเปนผูมีชีวิตอยู
อยางรูเทาทันโลกนําพาชีวิตสูความสําเร็จ เพื่อเกื้อกูลแกตนเองและประเทศชาติในที่สุด 

3.  วัตถุประสงค
  1)  เพื่อใหผู เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบ้ืองตนของศาสนา
ที่ตนนับถือ
  2)  เพ่ือใหนักเรียนมีความซ่ือสัตย สุจริต มีความกตัญูกตเวที มีเมตตา กรุณาเอ้ือเฟอเผ่ือแผและเสียสละเพ่ือ
สวนรวม
  3)  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเปนคนดี คนเกงและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
  4)  เพือ่สรางจติสาํนกึและความตระหนกัแกเด็กและเยาวชนในสถานศกึษาของเทศบาลในการตอตานการทจุรติ

4.  กลุมเปาหมาย
  นักเรียน ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาของโรงเรียนระบุชื่อโรงเรียน จํานวน ระบุกลุมเปาหมาย คน

5.  วิธีการดําเนินการ
  1)  จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานในการจัดอบรมใหความรูหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตรตานทุจริต 
ในโรงเรียน
  2)  จัดประชุมคณะทํางานในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ แนวทางการดําเนินงานในการเตรียมความพรอม 
เพื่อใหงานบรรลุตามวัตถุประสงค
  3)  ดําเนินการขออนุมัติดําเนินงานตามโครงการใหเปนไปตามระเบียบฯ การใชงบประมาณและพัสดุของ
สถานศึกษา

 1.3.2 เสริมสร�างจิตสํานึกและความตระหนักให�มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต�อส�วนรวม
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  4) จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ และสถานที่ในการจัดโครงการ
  5) ดําเนินการจัดกิจกรรมคายคุณธรรม
  6) สรุปติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
  7) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินงาน
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8.  ผูรับผิดชอบ
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  นักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษา ไดรับการอบรมหลักสูตรตามโครงการ รอยละ 100

  ผลลัพธ
  1)  จํานวนนักเรียนตั้งแตระดับอนุบาล - ประถมศึกษา นําความรูดานหลักธรรมมาปฏิบัติและนํามาประยุกต
ใชในชีวิตประจําวัน ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตาม/แบบสอบถามครู)

   2)  เด็ก นักเรียน ไดซึมซับความรูดานคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนาไปใชดําเนินชีวิต ใหเปน
คนดี คนเกง และมีความสุข ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตาม/แบบบันทึกความดี)
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มิติที่

2 การบริหารราชการด�วยความโปร�งใส

2.1.1  การเป�ดเผยข�อมูลการบริหารงานและการดําเนินงาน

2.1 การเป�ดเผยข�อมูลสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น

ตัวอย�างที่ 1

1.  ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชน

2.  หลักการและเหตุผล

  พระราชบัญญตัขิอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บญัญตัใิหรฐัตองจัดการใหประชาชนมีโอกาสกวางขวาง
ในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตาง  ๆ  ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความ
คิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง และมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ 

  ดงัน้ัน เพือ่ใหการดาํเนนิการดงักลาวเปนไปตามทีก่ฎหมายกาํหนด ระบชุือ่องคกรปกครองสวนทองถิน่ จงึไดมี
ศนูยขอมูลขาวสารเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร รวมท้ังดําเนินการปรับปรุงขอมูลขาวสารใหครบถวน 
และเปนปจจุบัน ผานชองทางในส่ือตาง ๆ ของหนวยงาน

3. วัตถุประสงค
  1)  เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน 
  2)  เพ่ือมีหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานสําหรับประชาชน
  3)  เพ่ือจัดแสดงขอมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาที่ตอสาธารณชน
  4)  เพิม่ชองทางใหประชาชนไดมสีวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและการปฏิบตังิานของระบุชือ่ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

4.  กลุมเปาหมาย 
  ศูนยขอมูลขาวสารระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5.  วิธีดําเนินการ
  1)  จัดตั้งคณะทํางานปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน เพื่อดําเนินการใหมีการเผยแพร
ขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
  2)  แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร 
  3)  จัดตั้งหนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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  4)  จัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งมีการ
แสดงขอมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และเปนปจจุบันทางเว็บไซต
ของหนวยงานและสื่ออื่น ๆ
  5)  จดัทาํขอมลูแสดงการดําเนินงาน และผลการปฏิบตังิานของระบุชือ่องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเผยแพร
ตอสาธารณชน ผานส่ือชองทางตาง ๆ ของหนวยงานเปนระยะ สมํ่าเสมอ โดยใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจาง การใชจาย
งบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ขอบังคับที่กําหนด
แกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง
  6)  จัดใหมีชองทางการสื่อสารเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ ที่จะติดตอสอบถามหรือ
ขอขอมูล หรือรับฟงคําติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ เชน 
   - มีหมายเลขโทรศัพทเฉพาะที่มีเจาหนาที่ใหบริการขอมูลตลอดระยะเวลาทําการ 
   - แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการท่ีจะติดตอสอบถาม/
ขอขอมูล/แสดงความคิดเห็น 
   - มชีองทางการสือ่สารในรปูแบบตาง  ๆ เชน การจดัต้ังศนูยบริการรวม กลอง/ตูรบัฟงความคดิเหน็ การประชมุ
รับฟงความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน เว็บบอรด เปนตน 
  7)  ปรับปรุงระบบการใหขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ และ/หรือระบบ 
Call Center 
  8)  จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป
  9)  จัดทํารายงานผลสถิติผูมารับบริการ รวมทั้งขอเสนอแนะในการใชบริการ และสรุปผลเสนอผูบริหาร

6.  ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7.  งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8.  ผูรับผิดชอบโครงการ
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  1)  มีจํานวนชองทางการประชาสัมพันธ อยางนอย 5 ชองทาง

  2)  มกีารปรบัปรงุและพฒันาขอมลูขาวสารของศนูยขอมลูขาวสารระบชุือ่องคกรปกครองสวนทองถิน่ใหมขีอมลู
ที่ครบถวนถูกตองเปนปจจุบัน 

  ผลลัพธ
  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใชบรกิารศูนยขอมลูขาวสารไมตํา่กวารอยละ 80 (ใชแบบสํารวจความพึงพอใจ
การใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร)
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ตัวอย�างที่ 2

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารงบประมาณ

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

  เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเร่ือง
การจดัหารายไดและการใชจายเงนิและการบรหิารงานตาง ๆ ตามภารกจิและการจดัทาํบริการสาธารณะ แตตองเปนไป
ตามอํานาจหนาที่และกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังน้ัน การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสงูสดุแกประชาชน จะตองบรหิารงานดวยความซ่ือสัตย สจุรติ มคีวามโปรงใส และสามารถตรวจสอบ
ไดตามหลักธรรมาภิบาล

  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผย
และเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา
และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน

  ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงดําเนินโครงการเสริมสรางความโปรงใสในการ
บริหารงบประมาณ เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ - จัดจางไดทุกโครงการและกิจกรรม

3. วัตถุประสงค
  1) เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจางตามโครงการและกิจกรรมตาง ๆ
ของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
  2)  เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
  3)  เพ่ือปองกันการทุจริตในระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

4.  กลุมเปาหมาย
  1)  บุคลากรของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
  2)  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5.  วิธีดําเนินการ
  1)  รวบรวมขอมูลแผนการใชจายงบประมาณประจําป แผนการจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุ
  2)  เผยแพรแผนการใชจายงบประมาณประจําป แผนการจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุ ใหประชาชนไดทราบ
ผานทางเว็บไซตและชองทางตาง ๆ 
  3)  จัดเวทีรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การใชจายเงินงบประมาณใหมีความโปรงใส คุมคา และสรางการมีสวนรวมในการติดตามและตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณ
  4)  ฝกอบรมใหบุคลากรภายในและประชาชนใหมีความรูเกี่ยวของกับการพัสดุ

 2.1.2 การเป�ดเผยข�อมูลการบริหารเงินงบประมาณ
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  5)  จัดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เชน
สังเกตการณ ติดตามผลการดําเนินการในการจัดซื้อจัดจาง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เปนตน
  6)  ประชุมกํากับติดตามการใชจายงบประมาณประจําป
  7)  รายงานผลการดําเนินการ และเผยแพรผลการดําเนินงานใหบุคลากรภายในหนวยงานและสาธารณชน
ใหทราบโดยท่ัวกัน ผานชองทางตาง ๆ ไดแก
   7.1) ผลการดําเนินโครงการ
   7.2) รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณประจําป 
   7.3) รายงานสรุปผลการใชจายงบประมาณประจําปตามวงรอบท่ีกฎหมาย/ระเบียบกําหนด    
   7.4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจางรายเดือนและรายป 

6.  ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7.  งบประมาณดําเนินการ
  ไมใชงบประมาณ

8.  ผูรับผิดชอบ 
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  1)  มีการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไมนอยกวา 3 ชองทาง

  2)  มีการจัดเวทีเพื่อรับฟงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใชจายงบประมาณ จํานวน 1 คร้ัง 
  ผลลัพธ 
  จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง ลดลง
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ตัวอย�างที่ 3

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของระบุชื่อ
     องคกรปกครองสวนทองถิ่น

2. หลักการและเหตุผล

  ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได
และการใชจายเงนิและการบรหิารงานตาง ๆ ตามภารกจิและการจดัทาํบรกิารสาธารณะ การทีร่ะบชุือ่องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย 
สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล

  ดงันัน้เพ่ือสรางความโปรงใสในการบริหารราชการ และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบขอมลูขาวสาร
ของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินได จึงไดจัดทํามาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และมาตรการกํากับติดตาม
การเผยแพรขอมูลสาธารณะของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบกฎขอบังคับที่กําหนดไวรวมทั้งจัดใหมีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการ
ปฏบิตัริาชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน เพือ่สงเสรมิบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบ
การบริหารราชการของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

3. วัตถุประสงค
  1)  เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดไว เชน ขอมูล
ขาวสารที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ จัดจาง ฯลฯ
  2)  เพื่อกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
กฎขอบังคับที่กําหนด 
  3)  เพือ่กาํกบัตดิตามหนวยงานทีเ่กีย่วของใหปดประกาศ เผยแพรขอมลูขาวสารทีเ่กีย่วของกบัการปฏบิตัริาชการ
ที่เปนประโยชนตอประชาชน 
  4)  เพ่ือใหการบริหารราชการเกิดความโปรงใส และประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

4.  กลุมเปาหมาย
  สํานัก กอง สวน ฝายตาง ๆ ในระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5. วิธีดําเนินการ
  1)  จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะ
ของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
  2)  ประชุมคณะทํางานฯ 
   2.1) กําหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกํากับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของใหเผยแพรขอมูลของระบุชื่อองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ตอสาธารณชน โดยพจิารณาใหมกีารเผยแพรขอมลูทีเ่ปนประโยชนกบัสาธารณชนใหเปนปจจุบนั
ทางเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสื่อออนไลนรูปแบบอื่น ๆ และชองทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น 
ดังนี้

 2.1.3 การเป�ดเผยข�อมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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     2.1.1) ขอมลูพืน้ฐาน ไดแก โครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน ขอมลูผูบริหาร อาํนาจหนาที่
แผนยุทธศาสตร หรือแผนพัฒนาหนวยงาน ขอมูลการติดตอ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ ขาวประชาสัมพันธ การปฏิสัมพันธ
ขอมูล เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) 
     2.1.2)  การบริหารงาน ไดแก แผนการดําเนินงาน รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป
รอบ 6 เดือน รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คูมือหรือมาตรฐาน
การใหบริการ ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ E - Service 
     2.1.3)  การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจําป รายงานการกํากับ
ตดิตามการใชจายงบประมาณประจําปรอบ 6 เดอืน รายงานการกํากบัตดิตามการใชจายงบประมาณประจําป แผนการ
จัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซ้ือ
จัดจาง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
     2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ไดแก นโยบายการบริหารทรพัยากรบคุคล การดาํเนนิการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
     2.1.5) การสงเสริมความโปรงใส ไดแก การจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต และการเปดโอกาสใหเกิด
การมีสวนรวม 
   2.2) กําหนดแนวทาง/มาตรการกํากับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของ เผยแพรขอมูลขาวสารการใหบริการ
ตาง ๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานที่ใหบริการอยางชัดเจน เพื่อเปนประโยชนตอประชาชน 
  3) ตดิตามผลการดําเนนิการตามมาตรการเปดเผยขอมลูสาธารณะ และกาํกบัติดตามการเผยแพรขอมลูสาธารณะ
ของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
  4) รายงานผลการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของระบุชื่อองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหารทราบ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต

  1) มีการเปดเผยขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนกับสาธารณชนใหเปนปจจุบันทางเว็บไซตขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและสื่อออนไลนรูปแบบอื่น ๆ และชองทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้
    - ขอมูลพื้นฐาน
    - การบริหารงาน
    - การบริหารเงินงบประมาณ
    - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    - การสงเสริมความโปรงใส
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2.2.1  การแสดงเจตนารมณ�ในการปฏิบัติหน�าที่และบริหารงานด�วยความซื่อสัตย�สุจริต
   เป�นไปตามหลักธรรมาภิบาลของผู�บริหาร

2.2 มาตรการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใส

  2)  มีการเผยแพรขอมูลสาธารณะใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดไว 
  3)  กํากับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ขอบังคับที่กําหนด 
  4) กํากับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการ
ที่เปนประโยชนตอประชาชน 

  ผลลัพธ
  1) ประชาชนมคีวามพึงพอใจตอการเผยแพรขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิน่  ไมตํา่กวารอยละ 80
(สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ)
  2)  ภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารราชการของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตัวอย�างที่ 4 

1.  ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหารระบุชื่อ
     องคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยการจัดทาํแผนปฏิบตักิารปองกันการทุจรติเพ่ือยกระดับคณุธรรม
     และความโปรงใส

2.  หลักการและเหตุผล

  ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ทองถิ่น และคาดหวังวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปนกลไกที่สําคัญในการสรางวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้งผูบริหาร
มคีวามมุงมัน่ทีจ่ะบรหิารราชการใหเกดิประโยชนสขุแกประชาชนในทองถิน่ มกีารบริหารใหเปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของประชาชน จึงไดมีการดําเนินการ
จัดทํามาตรการแสดงเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหารระบุชื่อองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

3. วัตถุประสงค
  1) เพื่อสงเสริมใหผูบริหารระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใช
ในการบริหารงานของผูบริหาร ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส
  2) เพื่อประชาสัมพันธการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ
ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นสูการรับรูของสาธารณชน 
  3) เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของระบุชื่อองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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4. กลุมเปาหมาย
  1) ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
  2) ประชาชน

5. วิธีดําเนินการ
  1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติตอผูมีอํานาจ
  2) กําหนดรูปแบบ/แนวทาง/ชองทางในการแสดงเจตนารมณฯ
  3) จัดทําประกาศเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหารและเผยแพร
ประชาสัมพันธผานเว็บไซตหนวยงาน
  4) ผูบริหารกําหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนาหนวยงาน ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตฯ
  5) จัดตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
  6) จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
  7) เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามชองทางและรูปแบบท่ีกําหนด
  8) ผูบริหารควบคุมติดตามใหดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
  9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
  10) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8. ผูรับผิดชอบ 
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  1) มีประกาศเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร เพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใส
  2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผูบริหาร เพ่ือพัฒนาหนวยงาน เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
  3) มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของระบุชื่อองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 

  ผลลัพธ
  ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป)
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2.2.2 การจัดทํามาตรการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน�วยงาน

ตัวอย�างที่ 5 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy

2. หลักการและเหตุผล

  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ไดกําหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดใหการพัฒนาคานิยมของนักการเมือง
ใหมีเจตนารมณที่แนวแนในการทําตนเปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต เห็นแกประโยชน
สวนรวม เปนแนวทางหน่ึงในการพัฒนาเพื่อนําไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”

  อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นปฏิรูป
ดานการปองปราม ไดกําหนดกลยุทธใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูบังคับบัญชา มีมาตรการ
เสรมิสรางวฒันธรรมองคกรในการปองกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ และเปนตัวอยางในการบรหิาร
งานดวยความซือ่ตรงและรบัผดิชอบ กรณปีลอยปละละเลยไมดําเนนิการใหถอืเปนความผดิวนิยัหรอืความผดิทางอาญา

  ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ทองถิ่นเอง มีความมุงมั่นที่จะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน มีการบริหารใหเปนไปตาม
หลกัการบรหิารกจิการบานเมอืงทีด่ ีใหความสาํคญักบัการตอตานการทจุรติและการมสีวนรวมของประชาชน ผูบริหาร
ไดใหความสําคัญกับการบริหารงานเพื่อปองกันการทุจริตเปนอยางยิ่ง จึงไดเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกัน
การทุจริตโดยการจัดทํามาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําอันอาจมีผลตอดุลพินิจ หรือการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ซึ่งนําไปสู การเลือกปฏิบัติ หรือกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 
  1) เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมในการปองกันการทุจริตของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
  2) เพื่อแสดงเจตจํานงสุจริตของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และบุคลากรของระบุชื่อองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มีวัฒนธรรมองคกร No Gift Policy

4. กลุมเปาหมาย
  ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

5. วิธีดําเนินการ
  1) ผูบริหารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อรวมกันจัดทํามาตรการ “NO Gift Policy ไมรับ - ไมให”
  2) จัดทําประกาศใช NO Gift Policy พรอมแนวทางการดําเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy
  3) ผูบริหารประกาศใช NO Gift Policy 
  4) เผยแพรประกาศใช NO Gift Policy ใหแกบุคคลภายในองคกรและสาธารณชนใหรับทราบโดยทั่วกัน
  5) ประเมินผลและติดตามผลการใชมาตรการ NO Gift Policy
  6) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
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7. งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8. ผูรับผิดชอบ 
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  1) มีประกาศใช NO Gift Policy จํานวน 1 ฉบับ
  2) ผู  บริหารท องถิ่ น  สมาชิ กสภาท องถิ่ น  บุคลากรของระบุชื่ อองค  กรปกครองส  วนท องถิ่ น
ดําเนินการตามแนวทาง NO Gift Policy จํานวนรอยละ 100 (สํารวจโดยใชแบบประเมิน/แบบสํารวจ)

  ผลลัพธ
  ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมมีเรื่องรองเรียนเรื่องสินบน

ตัวอย�างที่ 6

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการใหบริการอยางเทาเทียมกัน

2. หลักการและเหตุผล

  พระราชกฤษฎกีาวาดวยหลกัการบรหิารจดัการบานเมืองทีด่ ีพ.ศ. 2546 มาตรา 52 กาํหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดข้ันตอน
การปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและ
สาํรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรบับริการ เพือ่ปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน
มากที่สุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ินตองใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม
ไมเลือกปฏิบัติ โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือ
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาค ที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะตองคํานึงถึงการจัดทําบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอํานาจหนาที่ และเปดโอกาสใหประชาชน
เขาถึงบริการนั้น ๆ ไดอยางท่ัวถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใชอํานาจอื่น ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองดาํเนินการโดยยดึหลกักฎหมาย ระเบยีบ และคาํนงึถงึความถกูตองชอบธรรม ไมเลอืกปฏบิตั ิและไมมกีารเรยีกรอง
ผลประโยชนเพ่ือตนเองหรือพวกพอง ทั้งนี้ ตองปฏิบัติตอประชาชนในพ้ืนที่และผูที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อยาง
เทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ

  เพื่อใหหนวยงานมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอํานวยความสะดวก
ใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือกํากับใหการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ของบุคลากร
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิดผล
สัมฤทธ์ิตอภารกิจขององคกร เกิดความความโปรงใส ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพและความคุมคา ระบุชื่อองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการใหบริการอยางเทาเทียมกัน 
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3. วัตถุประสงค
  1) เพื่อยกระดับมาตรฐานการใหบริการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลของ
ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
  2) เพื่อใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหบริการประชาชนอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ
  3) เพือ่อาํนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรบับรกิาร สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิน่
  4) เพื่อใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ และเกิดความเช่ือมั่นในองคกร

4. กลุมเปาหมาย
  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5. วิธีดําเนินการ
  1) ผูบริหารกําหนดประเด็นการใหบริการอยางเทาเทียมกันไวในพันธกิจของหนวยงาน
  2) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินงานตามพันธกิจการใหบริการอยางเทาเทียม
  3) ประชุมคณะทํางานเพื่อกําหนดแนวทาง/แผนงานในการดําเนินงาน
  4) จัดทําแนวทาง/แผนงานการดําเนินงาน
  5) ชี้แจงแนวทาง/แผนการการดําเนินงานใหแกผูปฏิบัติงานและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  6) ดําเนินการตามแนวทาง/แผนการดําเนินงาน
  7) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
  8) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  1) มีการกําหนดประเด็นการใหบริการอยางเทาเทียมกันเปนพันธกิจของหนวยงาน

  2) มีแนวทาง/แผนการดําเนินงานในการใหบริการอยางเทาเทียมกัน

  ผลลัพธ
  1) ประชาชนผูรับบริการของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมนอยกวา รอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ
  2) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง
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ตัวอย�างที่ 7 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

2. หลักการและเหตุผล

  องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคญัในการดําเนินการเพ่ือยกระดับคณุธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน
โดยการจดัทาํ “มาตรการสงเสรมิคณุธรรมและความโปรงใสของระบชุือ่องคกรปกครองสวนทองถิน่” เพือ่ปรับปรงุพฒันา
ดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ
ตามหลักมาตรฐาน โปรงใส เทาเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสในหนวยงาน 

3. วัตถุประสงค
  เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

4. กลุมเปาหมาย
  ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5. วิธีดําเนินการ
  1) จัดตั้งคณะทํางานสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 
  2) ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อดําเนินการ ดังนี้
   2.1)  วิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
   2.2)  จดัทาํมาตรการเพือ่ขบัเคลือ่นการสงเสรมิคณุธรรมและความโปรงใสภายในองคกรปกครองสวนทองถิน่
ใหดขีึน้ ซึง่ตองสอดคลองตามผลการวเิคราะหการประเมนิคณุธรรมและความโปรงใส โดยตองมรีายละเอยีดตาง ๆ เชน
การกําหนดผูรับผิดชอบหรือผูที่เกี่ยวของ การกําหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการกํากับติดตาม
ใหนําไปสูการปฏิบัติและการรายงานผล เปนตน 
  3) เผยแพรผลการวิเคราะหและมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสบนเว็บไซตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงชองทางอื่น ๆ
  4) ประชุมชี้แจงสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการมาตรการเพ่ือขับเคล่ือนคุณธรรมและความโปรงใส
  5) ปฏิบัติตามมาตรการ 
  6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ
  7) รายงานผลการดําเนินการ
  8) เผยแพรรายงานผลการดําเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตาง ๆ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8. ผูรับผิดชอบ 
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  ผลลัพธ
  ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 

ตัวอย�างที่ 8 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล

  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
ไดกาํหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหมอีาํนาจและหนาที่
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น บริหารกิจการในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มุงหวังใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติราชการ
ประชาชนสามารถเขามามสีวนรวมและตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ไดมากข้ึน โดยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตองนําหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน และการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธกีารบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ีพ.ศ. 2556 มาตรา 6 ทีก่าํหนด
ใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ
มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ

  การขับเคล่ือนการพัฒนางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิด
ประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเร่ิมมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน
ซึง่เปนปจจยัสาํคัญในการพฒันางานใหมคีณุภาพ จะตองมมีาตรฐานในการทาํงานทีเ่ปนรปูธรรมชดัเจน และมมีาตรการ
ในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม
เพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรม ตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป

  ดงันัน้ เพือ่เปนการสงเสรมิการพฒันาคณุภาพการบรหิารงานบคุคลใหมปีระสทิธภิาพ เปนไปตามหลกัคณุธรรม
จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดจัดใหมี
มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น

3. วัตถุประสงค
  1) เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
  2) เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได
  3) เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
  4) เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพไดคนดี คนเกง
เขามาทํางาน

4. กลุมเปาหมาย
  ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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5. วิธีดําเนินการ
  1) ผู บริหารกําหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ
  2) จัดประชุมหนวยงานช้ีแจงบทบาทอํานาจและหนาที่ที่ตองปฏิบัติ
  3) จัดตั้งคณะทํางานเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล
  4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในดานการบริหารงานของผูบริหารและรวบรวมความเห็น
เสนอตอผูบริหาร
  5) คณะทํางานพิจารณากําหนดมาตรการในการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน
   - มาตรการปองกันแนวทางการไดรับการรองขอ/สั่งการดวยวาจาของผูบังคับบัญชาใหทํางานสวนตัวที่มิใช
งานราชการ
   - มาตรการนาํผลการประเมนิความพงึพอใจของประชาชนในการใหบรกิารมาใชในการเลือ่นขัน้ เลือ่นเงนิเดอืน
ของบุคลากร
   - มาตรการการนําผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร (ITA) มาใชในการเลื่อนขั้น
เล่ือนเงินเดือน ของบุคลากร
   - มาตรการปองกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเขารับราชการ และแตงตั้งใหเปนพนักงาน
   - มาตรการเสริมสรางความโปรงใสในการพัฒนาบุคลากรขององคกร
   ฯลฯ
  6) ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล
  7) ดําเนินการตามมาตรการ
  8) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8. ผูรับผิดชอบ 
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของหนวยงาน จํานวน 1 มาตรการ

  ผลลัพธ
  - ขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นลดลง
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ตัวอย�างที่ 9 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน
ซึ่งระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใหความสําคัญในเร่ืองการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตน ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของ
ผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ดังนั้น ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จึงไดดําเนินกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

3. วัตถุประสงค
  เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเล่ือนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได

4. กลุมเปาหมาย
  ขาราชการระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5. วิธีดําเนินการ
  1) แตงตัง้คณะกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิน่
โดยแตงตั้งปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และ
ขาราชการท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ
  2) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยประกอบดวย
ประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และขาราชการท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาที่
เปนเลขานุการ
  3) ประชมุคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิน่
เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  4) คณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิน่
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนข้ัน
เงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น
  5) คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณาทบทวนผล
การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการเสนอมา 

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
  ไมใชงบประมาณ
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8. ผูรับผิดชอบ 
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  บุคลากรของหนวยงานมีความพึงพอใจตอระบบของการเล่ือนข้ันเงินเดือนไมตํ่ากวารอยละ 80 (สํารวจโดย
แบบประเมิน)

  ผลลัพธ
  ขอรองเรียนในการเล่ือนข้ันเลื่อนเงินเดือนลดลง

ตัวอย�างที่ 10 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการนําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการมาใชในการเลื่อนขั้น
     เล่ือนเงินเดือน ของบุคลากร

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน
ซึ่งนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดใหความสําคัญในเร่ืองการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนข้ัน
เงนิเดือนเปนเร่ืองลาํดบัตน ๆ ของเร่ืองการบริหารงานบุคคล รวมท้ังใหความสําคญักบัผลของการปฏิบตังิานเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของประชาชนอีกดวย จึงสงเสริมใหพนักงานสวนทองถิ่นมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของตนเอง
โดยมีการประเมินบุคคล โดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่นในตําแหนงที่ปฏิบัติ และประโยชน
ทีห่นวยงานไดรบัจากการปฏิบตังิานของพนักงานสวนทองถิน่ผูนัน้ตามประกาศหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลท่ี กจ.กท.
หรือ ก.อบต. กําหนด

  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจงึไดจดัทํามาตรการนําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการใหบรกิาร
มาใชในการเล่ือนข้ัน เล่ือนเงินเดือน ของบุคลากร เพ่ือใหบคุลากรปฏิบตังิานดวยความรับผดิชอบ และสามารถปรับปรุง
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือ
หลักธรรมาภิบาลตอไป

3. วัตถุประสงค
  1) เพื่อใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
  2) เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจจากการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

4. กลุมเปาหมาย
  ขาราชการระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5. วิธีดําเนินการ
  1) จัดทํามาตรการนําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการมาใชในการเลื่อนขั้น
เล่ือนเงินเดือน ของบุคลากร
  2) จัดทําประกาศและแนวทางในการดําเนินการตามมาตรการนําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ในการใหบริการมาใชในการเล่ือนข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร และเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบทั่วกัน
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  3) แตงตัง้คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏบิตัริาชการของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิน่
  4) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  5) ประชมุคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิน่
เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  6) คณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิน่
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนข้ัน
เงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น
  7) คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการเสนอมา 

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
  ไมใชงบประมาณ

8. ผูรับผิดชอบ 
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  ประชาชนผูรับบริการของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ
ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมนอยกวา รอยละ 80

  ผลลัพธ
  จํานวนขอรองเรียนการใหบริการ/จํานวนเรื่องรองเรียนทุจริต ลดลง

ตัวอย�างที่ 11

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

  ตามพระราชกฤษฎกีาวาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารบรหิารกจิการบานเมอืงท่ีด ีซึง่กาํหนดใหมกีารบรหิารราชการ
อยางมปีระสทิธภิาพและเกดิความคุมคาในเชงิภารกจิของรฐั และเกดิประโยชนสงูสดุกบัประชาชนและการปฏบิตัใิหเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพิ่มเติมและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ

  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดจัดทํากิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป” เพือ่ตดิตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปดวยความถูกตอง เกดิความคุมคาและมี
ประสทิธภิาพ ลดขอผดิพลาดในการเบิกจายเงนิตามขอบญัญตังิบประมาณรายจายประจาํป และดาํเนนิงานตามขัน้ตอน
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ของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสัง่การท่ีเกีย่วของ ซึง่ถือเปนเร่ืองสําคญัทีอ่งคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

3. วัตถุประสงค
  1) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรในระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการติดตามความกาวหนาในการ
เบิกจายงบประมาณของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
  2) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรในระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการตรวจสอบการเบิกจาย
งบประมาณ
  3) เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ

4. กลุมเปาหมาย
  บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5. วิธีดําเนินการ
  1) จัดตั้งคณะทํางานควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
  2) จัดประชุมบุคลากรทุกสํานัก/กอง/ฝาย เพื่อติดตามความกาวหนาการเบิกจายงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีการรายงานการใชจายงบประมาณประจําเดือน/ประจําไตรมาส
  3) จดัตัง้คณะทาํงานเพือ่ตรวจสอบการเบกิจายงบประมาณในลกัษณะการสอบยนัความถกูตอง (Cross Check)
  4) ดําเนินการตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณตามท่ีคณะทํางานกําหนด
  5) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8. ผูรับผิดชอบ 
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  1) มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความกาวหนา/รายงานการใชจายงบประมาณ อยางนอย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
  2) มีการดําเนินการตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกตอง (Cross Check) 

  ผลลัพธ
  ขอผิดพลาดในการเบิกจายงบประมาณลดลงรอยละ 80 
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ตัวอย�างที่ 12 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “วิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป”

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

  ตามพระราชกฤษฎกีาวาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารบรหิารกจิการบานเมอืงท่ีด ีซึง่กาํหนดใหมกีารบรหิารราชการ
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนระบุชื่อองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจึงไดดําเนินกิจกรรม “วิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป” เพ่ือปรับปรุงการจัดหาพัสดุใหมี
ความโปรงใสและมีประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณถัดไป 

3. วัตถุประสงค
  1) เพื่อทราบปญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจาง
  2) เพื่อใหไดขอมูลในการวางแผนการบริหารงานการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพ
  3) เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ

4. กลุมเปาหมาย
  ผูรับผิดชอบปฏิบัติงานดานพัสดุ

5. วิธีดําเนินการ
  1) จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง
  2) วิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง
  3) สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
  4) รายงานผลการวิเคราะหการจัดซือ้จดัจางแกผูบรหิาร เพือ่ปรับปรงุกระบวนการจัดซือ้จดัจางในปงบประมาณ
ถัดไป
  5) เผยแพรขอมูลใหบุคลากรของหนวยงานและประชาชนไดรับทราบทั่วกัน

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  1) รายงานผลการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจางประจําป จํานวน 1 ฉบับ
  2) มีการเผยแพรผลการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจางประจําปแกสาธารณชน อยางนอย 3 ชองทาง

  ผลลัพธ
  ขอรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณถัดไปลดลง 
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ตัวอย�างที่ 13 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี กําหนดใหมีการบริหารราชการ
อยางมปีระสทิธภิาพและเกดิความคุมคาในเชงิภารกจิของรฐั และเกดิประโยชนสงูสุดกบัประชาชนรวมทัง้ พระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ไดกาํหนดการดําเนินการเพ่ือปองกันมใิห
เกิดการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม 

  ทั้งนี้ ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหความสําคัญกับการดําเนินการเพื่อปองกันมิใหเกิดการดําเนินการ
ที่ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม จึงไดจัดทํา “มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนของ
ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น”

3. วัตถุประสงค
  1) เพื่อใหการปฏิบัติงานโปรงใส สามารถตรวจสอบได
  2) เพื่อใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
  3) เพื่อปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง

4. กลุมเปาหมาย
  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ

5. วิธีดําเนินการ
  1) จัดทํามาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
  2) จัดทําประกาศและแนวทางการดําเนินการตามมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนของระบุชื่อองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบทั่วกัน
  3) จดัทาํคูมอืการปฏบิตังิานในการตรวจสอบบคุลากรในหนวยงานถงึความเกีย่วของกบัผูเสนองานในการจดัหา
พัสดุ และเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบทั่วกัน
  4) ปรับปรุงข้ันตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
  5) ดําเนินการตามมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน
  6) รายงานผลการดําเนินการและเผยแพรรายงานผลแกสาธารณชน

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
  ไมใชงบประมาณ

8. ผูรับผิดชอบ 
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  มีประกาศใชมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน จํานวน 1 ฉบับ

  ผลลัพธ
  จํานวนขอรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ลดลง

ตัวอย�างที่ 14 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการปองกันการใชจายงบประมาณท่ีไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

  ตามพระราชกฤษฎกีาวาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารบรหิารกจิการบานเมอืงท่ีด ีซึง่กาํหนดใหมกีารบรหิารราชการ
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน ระบุชื่อองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จึงใหความสําคัญกับการดําเนินการใชจายงบประมาณที่มีความคุมคาและมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน จึงไดจัดทํา “มาตรการปองกันการใชจายงบประมาณท่ีไมสมควร ผิดวัตถุประสงค
ไมมีประสิทธิภาพ”

3. วัตถุประสงค
  1) เพ่ือเสริมสรางการใชจายงบประมาณใหตรงตามวัตถุประสงคของการดําเนินงาน และเกิดประสิทธิภาพ
  2) เพื่อปองกันการทุจริตในการใชจายงบประมาณของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

4. กลุมเปาหมาย
  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ

5. วิธีดําเนินการ
  1) จัดทํามาตรการปองกันการใชจายงบประมาณท่ีไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ
  2) จัดทําประกาศและแนวทางการดําเนินการตามมาตรการปองกันการใชจายงบประมาณที่ไมสมควร
ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ และเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบทั่วกัน
  3) จัดทําคูมือการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ กําหนดใหมีขั้นตอนการตรวจสอบการใชจายเงินในประเด็น ดังนี้
   - ถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของหรือไม
   - เปนไปตามวัตถุประสงคของการดําเนินงานหรือไม 
   - เกิดประโยชนและมีความคุมคาในการดําเนินหรือไม
   - ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพหรือไม และเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบทั่วกัน
  4) ปรับปรุงขั้นตอนการใชจายงบประมาณตามมาตรการท่ีกําหนด
  5) ดําเนินการตามมาตรการ
  6) รายงานผลการดําเนินการและเผยแพรรายงานผลแกสาธารณชน

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
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7. งบประมาณดําเนินการ
  ไมใชงบประมาณ

8. ผูรับผิดชอบ 
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  มีประกาศใชมาตรการปองกันการใชจายงบประมาณที่ไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ จํานวน
1 ฉบับ

  ผลลัพธ
  จํานวนขอรองเรียนทุจริตเกี่ยวกับการใชจายงบประมาณ ลดลง 

ตัวอย�างที่ 15 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการใชทรัพยสินของทางราชการ

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

  เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเรื่อง
การจัดหารายไดและการใชจายเงนิและการบริหารงานตาง ๆ ตามภารกิจและการจัดทาํบรกิารสาธารณะ แตตองเปนไป
ตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
และเกดิประโยชนสงูสดุแกประชาชน จะตองบรหิารงานดวยความซือ่สัตย สจุรติ มคีวามโปรงใส และสามารถตรวจสอบ
ไดตามหลักธรรมาภิบาล

  เพื่อใหการบริหารการใชทรัพยสินของทางราชการเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสงูสดุแกประชาชนในทองถิน่ จงึมคีวามจาํเปนตองดาํเนนิโครงการเสรมิสรางความโปรงใสในการใชทรพัยสนิ
ของทางราชการ เพื่อใหมีการบริหารทรัพยสินของทางราชการท่ีโปรงใส เปดเผย ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพ

3. วัตถุประสงค
  1) เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารทรัพยสินของหนวยงาน
  2) เพื่อปองกันไมใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน

4. กลุมเปาหมาย
  1) บุคลากรของหนวยงาน
  2) ประชาชน

5. วิธีดําเนินการ
  1) จัดทําประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสินของราชการกฎหมาย
โดยกําหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปดเผยและตรวจสอบได
ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน
  2) จัดทําคูมือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสินของราชการ 
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  3) เผยแพรประชาสัมพันธแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสิน แผนผัง
ขั้นตอนในการดําเนินการใหบุคลากรและประชาชนไดรับทราบทางชองทางตาง ๆ
  4) ดําเนินการติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใชทรัพยสินของราชการ
การยืมทรัพยสินของราชการ โดยวางระบบการจัดทําระเบียนการเบิกทรัพยสินของราชการ ทะเบียนการยืมทรัพยสิน
ของราชการอยางเปนระบบ
  5) รายงานผลการดําเนินงาน

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
  ไมใชงบประมาณ

8. ผูรับผิดชอบ 
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  มปีระกาศแนวทางปฏิบตั/ิระเบียบการใชทรพัยสนิของราชการ การยืมทรพัยสนิของราชการกฎหมาย อยางนอย
จํานวน 1 ฉบับ

  ผลลัพธ
  จํานวนขอรองเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชนจากทรัพยสินของราชการ ลดลง

ตัวอย�างที่ 16

1. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของระบุชื่อองคกรปกครอง
     สวนทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
ไดกาํหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหมอีาํนาจและหนาที่
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น บริหารกิจการในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มุงหวังใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติราชการ
ประชาชนสามารถเขามามสีวนรวมและตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ไดมากข้ึน โดยองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ตองนาํหลกัการบริหารจัดการท่ีดหีรือธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน ซึง่จะสงผลใหตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในทองถิน่ไดอยางแทจรงิ ทัง้นีก้ารเพ่ิมขึน้ของประชากร ตลอดจนภาวการณในยคุโลกาภิวตัน
ที่ประชาชนมีชองทางในการเขาถึงแหลงขอมูลไดมากขึ้น ยอมสงผลกระทบตอการดําเนินกิจกรรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่ โดยเฉพาะอยางยิง่ในดานการใหบรกิารทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ จงึไดจดัทาํโครงการประเมนิความ
พึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหสามารถพัฒนาการปฏิบัติงาน
ดานตาง ๆ ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลตอไป
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3. วัตถุประสงค
  1) เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
  2) เพื่อทราบถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะจากการใหบริการประชาชนของระบุชื่อองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
  3) เพ่ือสรางชองทางใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการของระบุชื่อ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

4. กลุมเปาหมาย
  ประชาชนผูรับบริการในเขตพ้ืนที่ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5. วิธีดําเนินการ
  1) เก็บรวบรวมขอมูลในการใหบริการประชาชนตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อยางนอยตองครอบคลุมดานตาง ๆ ดังนี้
   1.1) ดานโครงสรางพื้นฐาน
   1.2) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
   1.3) ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
   1.4) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
   1.5) ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
   1.6) ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
  2) จัดทําระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูมาติดตอหรือรับบริการ ณ จุดใหบริการในรูปแบบท่ีงาย
และสะดวก เชน ประเมินผาน QR Code หรือระบบกดปุมแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร  
  3) จัดใหประชาชนไดประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน 
  4) สรปุผลการประเมนิความพงึพอใจ และรายงานผลการประเมนิใหผูบรหิารทองถิน่ทราบ อยางนอยปละ 2 ครัง้
  5) เผยแพรผลการประเมินความพึงพอใจใหบคุลากรภายในหนวยงาน และสาธารณชนไดรบัทราบผานชองทาง
ที่หลากหลาย เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ จดหมายขาว เสียงตามสาย หอกระจายขาวเปนตน

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ      

8. ผูรับผิดชอบ
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต 
  มีระบบ/ชองทางใหประชาชนประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน

  ผลลัพธ
  จํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง
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ตัวอย�างที่ 17

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

2. หลักการและเหตุผล

  ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวไดวาเปนสังคม
พหุวัฒนธรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการให
บริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักนิติธรรม
และความเสมอภาค ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคํานึงถึงการจัดทําบริการสาธารณะท่ีครอบคลุมตามอํานาจ
หนาที ่และเปดโอกาสใหประชาชนเขาถงึบรกิารนัน้ ๆ ไดอยางทัว่ถงึ รวมถงึการอนมุตั ิอนญุาต และการใชอาํนาจอืน่ ๆ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคํานึงถึงความถูกตองชอบธรรม
ไมเลือกปฏิบัติ และไมมีการเรียกรองผลประโยชนเพื่อตนเองหรือพวกพอง ทั้งนี้ ตองปฏิบัติตอประชาชนในพื้นที่และ
ผูทีม่าประกอบกิจการในพ้ืนทีอ่ยางเทาเทียมกันไมเลอืกปฏิบตั ิโดยไมแบงแยกดาน เพศ ถิน่กาํหนด เช้ือชาติ ภาษา อายุ
ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา
การศกึษา และอืน่ ๆ สอดคลองกบัมาตรา 8 แหง พระราชกฤษฎกีาวาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารบรหิารกจิการบานเมอืงทีด่ี
พ.ศ. 2546 ทีไ่ดกาํหนดใหสวนราชการจะตองดาํเนินการโดยถอืวาประชาชนเปนศนูยกลางทีจ่ะไดรบัการบรกิารจากรฐั
และการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได

  ดังนั้น เพื่อใหระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล และอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
ในทองถ่ิน และเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดทําโครงการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

3. วัตถุประสงค
  1) เพื่อนําเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีระบบที่โปรงใส ตรวจสอบได ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
เกิดประโยชนตอประชาชน
  2) เพือ่ใหเจาหนาทีผู่ปฏิบตังิานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบรกิารประชาชนอยางเปนธรรม
และไมเลือกปฏิบัติ
  3) เพือ่อาํนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรบับริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิน่
  4) เพื่อใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ และเกิดความเช่ือมั่นในองคกร 

4. กลุมเปาหมาย
  ประชาชนผูรับบริการของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5. วิธีดําเนินการ
  1) จดัประชมุระดมความคดิเหน็บคุลากร เพือ่ศกึษาปญหาอปุสรรค และขอเสนอแนะในการปรบัปรงุกระบวนการ
ทํางาน คุณภาพการปฏิบัติงาน และการบริการใหดีขึ้น และเผยแพรประชาสัมพันธผลการประชุมใหบุคลากร และ
ประชาชนทราบ
  2) จัดใหมีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบตาง ๆ ในการปฏิบัติงานและใหบริการประชาชน เพื่อสราง
เกณฑมาตรฐานหรือมีเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน โปรงใสและ
มีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 130



  3) จัดใหมีและปรับปรุงการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาที่ใชในการ
ดําเนินการใหผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 
  4) จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ ไดแก จัดใหมีกลอง
วงจรปดภายในสถานท่ีใหบริการ
  5) จัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองนํ้าสําหรับผูพิการ
  6) มีการนําระบบออนไลน มาประยุกตใชในการประเมินผลการใหบริการประชาชน 
  7) จัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการแกไข)
กรณีบุคลากรเลือกปฏิบัติและใหบริการโดยไมเปนธรรม เชน ทางหมายเลขโทรศัพท สื่อสังคมออนไลน อีเมล เว็บไซต
เปนตน

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไมนอยกวา รอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ)

  ผลลัพธ
  จํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง

ตัวอย�างที่ 18

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

  องคกรปกครองสวนทองถิน่เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิน่รูปแบบหนึง่ทีม่อีาํนาจหนาที่
ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ทั้งนี้ การใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับบริการ
ติดตอกับหนวยงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกอยาง
เสมอภาค เปนธรรม อันเน่ืองมาจากภารกิจ และผูมาขอรับบริการเปนจํานวนมากซ่ึงเจาหนาที่ไมสามารถใหบริการ
ไดอยางทันทวงที การตอบสนองความตองการเกิดความลาชาไมเปนธรรม และการใหบรกิารไมเปนระบบ มกีารแซงคิว
ซึ่งเปนชองทางหน่ึงในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ถือเปนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ทั้งผูมาขอรับบริการ
และผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐานการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ

  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเปน และประชาชน
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ไดรบัการอาํนวยความสะดวก และไดรบัการตอบสนองความตองการ ทัง้นี ้ตามพระราชบญัญตักิารอาํนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

  ดงันัน้ ระบชุือ่องคกรปกครองสวนทองถิน่ จงึไดมุงเนนท่ีจะใหบรกิารประชาชนแลวเสรจ็ในระยะเวลาทีเ่หมาะสม
ใหบริการโดยจัดลําดับกอน - หลัง เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการใหบริการประชาชน
โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอราชการ

3. วัตถุประสงค 
  1) เพือ่สรางกลไกในการปฏิบตัริาชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผูมารับบริการ
  2) เพือ่ใหประชาชนผูมาขอรบับรกิารไดรบัความสะดวก รวดเรว็ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
  3) เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ
  4) เพื่อเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่มิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือกระทําการ
ประพฤติ มิชอบตอตําแหนงหนาที่ อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาที่

4. กลุมเปาหมาย
  ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5. วิธีดําเนินการ
  1) จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพื่อกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการใหบริการ
  2) ประชุมช้ีแจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ
  3) จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตาง ๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม
  4) ปดประกาศประชาสมัพนัธใหประชาชนทราบถงึขัน้ตอนการรบับริการบตัรควิ และการใชบริการตามลาํดบัคิว
  5) จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ
  6) สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพื่อนํามาปรับปรุง แกไข
การใหบริการอยางมีคุณภาพ 
  7) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8. ผูรับผิดชอบ 
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ
  ผลผลิต
  มีการใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง สําหรับหนวยงานที่ใหบริการ

  ผลลัพธ
  1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน ไมนอยวารอยละ 80 ของผูมาขอรับบรกิาร (สาํรวจ
โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ)
  2) การใหบริการเกิดความโปรงใส ขอรองเรียนการทุจริตตอหนาที่ลดลง
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ตัวอย�างที่ 19 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการ “บริการเปนเลิศ กอเกิดความประทับใจ”
     (ยกระดับมาตรฐานการใหบริการตามหลักธรรมาภิบาล)

2. หลักการและเหตุผล

  พระราชกฤษฎกีาวาดวยหลกัการบรหิารจดัการบานเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 มาตรา 52 กาํหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดข้ันตอน
การปฏบิตังิานการอาํนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจดัใหมกีารรบัฟงและสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน
มากที่สุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ินตองใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม
ไมเลือกปฏิบัติ โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาค ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะตองคํานงึถึงการจัดทําบริการสาธารณะท่ีครอบคลมุตามอํานาจหนาท่ี และเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงบริการน้ัน ๆ
ไดอยางท่ัวถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใชอํานาจอ่ืน ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการโดย
ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคํานึงถึงความถูกตองชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และไมมีการเรียกรองผลประโยชนเพื่อ
ตนเองหรือพวกพอง ทั้งนี้ ตองปฏิบัติตอประชาชนในพ้ืนที่และผูที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อยางเทาเทียมกันไมเลือก
ปฏิบัติ

  เพ่ือใหหนวยงานมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอํานวยความสะดวก
ใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือกํากับใหการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ของบุคลากร
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิดผล
สัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกร เกิดความความโปรงใส ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพและความคุมคา องคกรปกครอง
สวนทองถิน่ จงึไดจดัทําโครงการ “บรกิารเปนเลศิ กอเกดิความประทบัใจ” (ยกระดบัมาตรฐานการใหบริการตามหลกั
ธรรมาภิบาล)

3. วัตถุประสงค
  1) เพื่อยกระดับมาตรฐานการใหบริการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล
  2) เพื่อมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใชในการใหบริการ 
  3) เพือ่อาํนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรบับริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิน่
  4) เพื่อใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ และเกิดความเช่ือมั่นในองคกร

4. กลุมเปาหมาย
  ประชาชนผูรับบริการในระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5. วิธีดําเนินการ
  1) แตงตั้งคณะกรรมการยกระดับมาตรฐานการบริการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
  2) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่ผูบังคับบัญชาสามารถ
มอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใด ๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา
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  3) จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานท่ีใชในการใหบริการ ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบ
ใหเปนปจจุบัน ดังนี้
    (1) ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน
    (2) จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ
    (3) จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน
    (4) จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตาง ๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ
    (5) จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแกประชาชนทั้งเวลา
ทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
    (6) การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
  4) ประกาศเปดเผยขอมูลและมาตรฐานการใหบริการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการ จัดทําแผนภูมิ
แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน ณ ที่ทําการ และเว็บไซตของหนวยงาน
  5) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ และนําผลดังกลาวมาปรับปรุงการใหบริการ
  6) รายงานผลการประเมนิ ความคดิเหน็ ปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ใหผูบริหารทราบ และเผยแพรใหบคุลากร
และสาธารณชนใหทราบโดยทั่วกัน
  7) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8. ผูรับผิดชอบโครงการ

  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  1) มีประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานท่ีใชในการใหบริการ
  2) มีแผนภูมิแสดงขอมูลการใหบริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน
ณ ที่ทําการ และเว็บไซตของหนวยงาน

  ผลลัพธ
  1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไมนอยกวา รอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ)
  2) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง
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ตัวอย�างที่ 20

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 

2. หลักการและเหตุผล 

  การขับเคล่ือนองคกรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ ใหอยูในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service)
ไดเขามามบีทบาทสาํคญัอยางย่ิง โดยทําใหผูรบับริการไดรบั ความสะดวก รวดเร็ว ดวยความโปรงใสและสามารถปรบัตวั
ใหตรงกับความตองการใหม ๆ ไดตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการบริการดวย E-Service จะสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็น
ยทุธศาสตรที ่4.1.2 ภาครัฐมคีวามเช่ือมโยง ในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยีดจิทิลัมาประยุกตใช
มรีะบบการบริหารจัดการขอมลูท่ีมคีวามเช่ือมโยงระหวางหนวยงานและแหลงขอมลูตาง ๆ นาํไปสูการวิเคราะห การจัดการ
ขอมูลขนาดใหญ เพือ่การพฒันานโยบายและการใหบริการภาครฐั นอกจากนัน้ การพฒันางานบริการภาครฐัในรปูแบบ
E-Service นบัไดวาเปนสวนหนึง่ของการขบัเคลือ่นนโยบายรฐับาลดจิทิลั ซึง่ใหทกุหนวยงานนาํเทคโนโลยมีาประยกุตใช
เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนอยางเต็มท่ี เพื่อเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว แมนยํา และมีประสิทธิภาพ
อกีทัง้ตองเปนระบบทีป่ระชาชนสามารถตรวจสอบ ความโปรงใสในการทาํงานของภาครฐัไดอกีดวย ซึง่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นถือเปนหนวยงานภาครัฐท่ีมีหนาที่บริการสาธารณะ และอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนตามภารกิจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

  ดังนั้น จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ โดยทําใหผูรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว และมีความโปรงใส

3. วัตถุประสงค
  1) เพือ่อาํนวยความสะดวกใหแกผูมาขอรบับริการ โดยผูขอรบับริการไมจาํเปนตองเดินทางมาติดตอดวยตนเองอีก
  2) เพื่อลดคาใชจายในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน 
  3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการใหบริการ และสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงาน

4. กลุมเปาหมาย
  ประชาชนผูรับบริการในเขตพ้ืนที่ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5. วิธีดําเนินการ
  1) แตงตั้งคณะทํางานในการจัดทําระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service)
  2) กําหนดภารกิจในการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service)
  3) จัดทําระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) โดยประชาชนผูรับบริการ
สามารถขอรับบริการตามอํานาจหนาท่ีหรือภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผานทางเว็บไซตหรือเครือขาย
อินเทอรเน็ต โดยเปนชองทางที่ชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูมาขอรับบริการ โดยผูขอรับบริการไมจําเปนตอง
เดินทางมาติดตอดวยตนเองอีก เชน
   - ระบบยื่นคํารองออนไลนผานทาง Google Form เพื่อขอจัดเก็บกิ่งไมใบไม
   - ระบบยื่นคํารองออนไลนผานทาง Google Form เพื่อขอรับบริการถังขยะ
   - ระบบยื่นชําระภาษีออนไลน
   - ระบบกรอกขอมลูคาํขอลงทะเบยีนรับเงนิเบีย้ยงัชพีผูสงูอาย/ุเบีน้คนพิการทีม่ชีองทางการแนบไฟลเอกสาร
หลักฐานโดยผูขอรับบริการไมตองเดินทางมาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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  4) เผยแพรประชาสัมพันธระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) ผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เชน เว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สื่อออนไลน ฯลฯ
  5) จัดทําคูมือ/แนวทางการใชงานระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service)
  6) จัดทําขอมูลสถิติการใหบริการ E-Service โดยแยกขอมูลเปนรายเดือนใหครบทุกเดือน 
  7) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
  8) รายงานผลการดําเนินการ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณท่ีดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ      

8. ผูรับผิดชอบ
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  มีระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) อยางนอย 1 ภารกิจ

  ผลลัพธ
  1) ประชาชนผูรบับรกิารขององคกรปกครองสวนทองถิน่ มคีวามพึงพอใจตอคณุภาพการใหบริการของหนวยงาน
ไมนอยกวา รอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ)
  2) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง

ตัวอย�างที่ 21

1. ชื่อโครงการ : มาตรการประเมินความคุมคาในการบริหารงานของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

2. หลักการและเหตุผล

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถิ่นซึ่งนําไปสูการพัฒนาทั่วทั้งประเทศ

  เพือ่ใหระบชุือ่องคกรปกครองสวนทองถิน่มกีารพฒันาการบรหิารงานขององคกรใหมคีวามคุมคาเกดิประสทิธภิาพ
และประสิทธิผล เกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจขององคกร และตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางแทจรงิ ระบุชือ่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจงึไดจดัทาํมาตรการประเมนิความคุมคาในการบรหิารงาน
ของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

3. วัตถุประสงค
  เพ่ือเสริมสรางการบริหารงานของหนวยงานเกิดความคุมคา
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4. กลุมเปาหมาย
  ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5. วิธีดําเนินการ
  1) จัดทํามาตรการประเมินความคุมคาในการบริหารงานขององคกร 
  2) กาํหนดภารกจิ โครงการ/กจิกรรม การจดัซ้ือ/จดัจาง ทีต่องประเมนิความคุมคา กอนและหลงัดําเนนิการ เชน
   - ภารกิจที่สงผลกระทบตอประชาชนเปนจํานวนมาก
   - งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรใหดําเนินโครงการ/กิจกรรม
   - วงเงินของการจัดซื้อจัดจาง
   เปนตน 
  3) จดัทาํประกาศและแนวทางการดําเนินการตามมาตรการประเมินความคุมคาในการบริหารงานของหนวยงาน
และเผยแพรใหบุคลากรภายในหนวยงานและสาธารณชนไดทราบทั่วกัน
  4) จัดทําคูมือการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ และเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบทั่วกัน
  5) ปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินการใหมีการประเมินความคุมคาตามมาตรการท่ีกําหนด
  6) ดําเนินการตามมาตรการ
  7) รายงานผลการดําเนินการและเผยแพรรายงานผลแกสาธารณชน

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  1) มีประกาศมาตรการประเมินความคุมคาในการบริหารงานของหนวยงาน
  2) มีการประเมินความคุมคาในการบริหารงานของหนวยงาน

  ผลลัพธ
  จํานวนขอรองเรียนดานการบริหารงานของหนวยงาน ลดลง
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ตัวอย�างที่ 22 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส

2. หลักการและเหตุผล

  ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญกับการปองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการปองกัน
การทุจริตใหมีความโปรงใสความสุจริต และบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน จึงไดดําเนินการจัดทํา “แผนปฏิบัติการ
ปองกันการทจุรติ เพือ่ยกระดบัคณุธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570)” เพ่ือให
ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานเพื่อปองกันการทุจริตตามหลัก ธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสของหนวยงาน

3. วัตถุประสงค
  1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
  2) เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

4. กลุมเปาหมาย
  ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5. วิธีดําเนินการ
  1) จดัตัง้คณะทํางานจดัทาํแผนปฏบิตักิารปองกนัการทุจรติเพือ่ยกระดบัคณุธรรมและความโปรงใสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
  2) ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต,
วิเคราะหประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ
  3) เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ชองทาง ที่กําหนด รวมถึงรายงานการทําแผนฯ
แกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน รายงานการทําแผนฯ ใหแก สํานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบรายงานและติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (E -PlanNACC) ทางเว็บไซต
สํานักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เปนตน
  4) ประชมุช้ีแจงสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการตามแผนปฏิบตักิารปองกันการทุจริตฯ ใหแกเจาหนาท่ี
และหนวยงานที่เก่ียวของนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
  5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
  6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ
  7) รายงานผลการดําเนินการแกผูบรหิารและหนวยงานท่ีเกีย่วของ เชน รายงานการทําแผนฯ ใหแก สาํนกังาน
ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบรายงานและตดิตามผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารปองกนัการทจุรติขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (E -PlanNACC) ทางเว็บไซตสํานักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เปนตน
  8) เผยแพรรายงานผลการดําเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตาง ๆ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

 2.2.3 การจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต
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 2.3.1 จดัทําข�อตกลงระหว�างบคุลากรในองค�กรให�ปฏิบตัหิน�าทีร่าชการด�วยความซือ่สตัย�สจุรติ 
   มีคุณธรรมจริยธรรม ใช�ดุลพินิจด�วยความสุจริตภายใต�กรอบธรรมาภิบาล

2.3 มาตรการลดการใช�ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน

7. งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8. ผูรับผิดชอบ 
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  มแีผนปฏิบตักิารปองกันการทุจรติเพ่ือยกระดับคณุธรรมและความโปรงใสของระบุชือ่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2566 - 2570 

  ผลลัพธ
  ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป)

ตัวอย�างที่ 23

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล”

2. หลักการและเหตุผล

  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการประเมิน
ทีค่าํนงึถงึหลกัธรรมาภบิาล จรรยาบรรณสากล และวฒันธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถงึขอเทจ็จริงของการทุจรติ
ที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทาง
วัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับส่ิงของตาง ๆ ที่เอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหาร
จัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปล่ียนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนส่ิงที่ยอมรับได
ของผูบรหิารและเจาหนาทีภ่ายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตาน
การทุจริตภายในองคกรของผูบริหารและเจาหนาที่ ถึงแมจะเปนส่ิงท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญที่
หนวยงานตองสรางใหเกดิการเปล่ียนแปลงเพ่ือนาํไปสูองคกรทีม่คีณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงาน ตลอดจน
เปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจาก
การทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ

  ดังน้ัน ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล
เพือ่เปนการพัฒนาวิธกีารดําเนนิงานภายในองคกรท่ีจะนาํไปสูการยกระดับคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงาน
ใหสูงขึ้น
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3. วัตถุประสงค
  1) เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล
  2) เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม

4. กลุมเปาหมาย
  บุคลากรในระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5. วิธีดําเนินการ
  1) จัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล”
  2) จดัทาํประกาศและแนวทางการดาํเนนิการตามมาตรการจดัทาํขอตกลงการปฏบิตัริาชการตามหลกัธรรมาภบิาล
  3) ทุกสวนราชการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นท่ีมีดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เชน
   - ปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ
   - ไมใหมีการเรียกรับผลประโยชนสวนตัว เพื่อแลกเปล่ียนกับการใหบริการตามอํานาจหนาที่
   - ไมใหเจาหนาที่ใหบริการเอื้อประโยชนหรือเลือกปฏิบัติตอผูใชบริการเนื่องจากความสัมพันธสวนตัว
   เปนตน
  โดยกําหนดจัดทําเปนขอตกลงรายบุคคลระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ไดแก 
   - ผูบริหารหนวยงานกับผูอํานวยการสํานัก/กอง
   - ผูอํานวยการสํานัก/กอง กับ ผูอํานวยการกลุม/หัวหนาสวนงาน
   - ผูอํานวยการกลุม/หัวหนาสวนงาน กับ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใตบังคับบัญชา 
  4) รวบรวมขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติ
  5) ชี้แจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ
  6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอตกลง
  7) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
  ไมใชงบประมาณ

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
  ทุกสํานัก/กอง ของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล

  ผลลัพธ
  จํานวนขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหนวยงานลดลง
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ตัวอย�างที่ 24

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น”

2. หลักการและเหตุผล

  พระราชบัญญตัริะเบียบบริหารราชการแผนดนิ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บญัญตัวิาการปฏบิตัหินาที่
ของสวนราชการตองใชวธิกีารบรหิารกจิการบานเมอืงทีด่ ีโดยเฉพาะอยางยิง่ใหคาํนงึถึงความรบัผดิชอบของผูปฏบิตังิาน
การมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมลู การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบตังิาน ทัง้นี ้ตามความ
เหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือ
โดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมี
คณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพ
การใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะ
เวลาท่ีกําหนด

  ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการ
ลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับปลัดระบุชื่อองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ และหวัหนาสาํนักปลดั/ผูอาํนวยการกอง และใหมกีารลงนามจัดทาํขอตกลงทุกป เพ่ือประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

3. วัตถุประสงค
  1) เพ่ือใหการปฏิบตัริาชการตามขอตกลงการปฏิบตัริาชการของหนวยงานระดับสาํนกั/กอง/ฝาย เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
  2) เพือ่ใชเปนแนวทางในการประเมนิผลการปฏิบตัริาชการระดบัสํานกั/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการปฏบิตัริาชการ

4. กลุมเปาหมาย
  ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5. วิธีดําเนินการ
  1) จัดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดยจัดทําขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ ในระดับสาํนกั/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบตัริาชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนาม
บันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัด
ในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้
   1.1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
   1.2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
   1.3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
   1.4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
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   1.5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
   1.6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  2) ชีแ้จงสํานกั/กอง/ฝายตาง ๆ และผูปฏบิตังิานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวชีว้ดั และกรอบการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการ
  3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน 
   - ศกึษาขอมลู และเอกสารหลกัฐานตาง ๆ เชน รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เปนตน
   - ตดิตามผลการดาํเนนิงานตามตวัชีว้ดั โดยการประสานงานกบัผูกาํกบัดูแลตวัชีว้ดั และผูจดัเกบ็ขอมลู เพือ่ให
การดาํเนนิการเปนไปตามเปาหมายทีก่าํหนด และการมสีวนรวมของผูบรหิารของหนวยงานในการกาํกบัดแูลและตดิตาม
ผลการดําเนินงานดังกลาว
  4) รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือตัวชี้วัด
ที่กําหนด
  5) วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
  6) ประสานงานกบัหนวยงานทีร่บัผดิชอบตวัชีว้ดัผลการปฏบิตัริาชการ กรณทีีก่ารประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ
ในเบ้ืองตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด เพื่อหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมาย
ที่กําหนดไว
  7) รายงานผลการดําเนินงาน

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
  ไมใชงบประมาณ

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
  ทุกสํานัก/กอง ของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง

  ผลลัพธ
  จํานวนขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหนวยงานลดลง
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ตัวอย�างที่ 25

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

  ปจจุบนัหนวยงานภาครฐัมกีฎหมายวาดวยการอนญุาตจาํนวนมาก กาํหนดใหการประกอบกจิการของประชาชน
ตองผานการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจง ในการขออนุญาต ดําเนินการตาง  ๆ
กับหนวยงานของรัฐไมวาแหงเดียว หรือหลายแหง อีกท้ังกฎหมายบางฉบับไมไดกําหนด ระยะเวลา เอกสารและ
หลักฐานที่จําเปน รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทําใหเกิดความคลุมเครือ ไมชัดเจน อันเปนการสราง
ภาระแกประชาชนอยางมากและเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวที
การคาโลก ดังนั้น เพื่อใหมีกฎหมายกลางท่ีมีหลักเกณฑวิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐาน
ที่ใชประกอบคําขอ สถานท่ีใหบริการ คาธรรมเนียม อีกทั้งเปนการลดตนทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการใหบริการของภาครัฐ ใหเกดิความโปรงใสในการปฏิบตัริาชการ ลดการใชดลุยพินจิของเจาหนาท่ี เปดเผยข้ันตอน
ระยะเวลาใหประชาชนทราบทีช่ดัเจน จงึจาํเปนตองจดัทาํคูมอืสาํหรบัประชาชนผานระบบสารสนเทศ ตามพระราชบญัญัติ
อาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ทีก่าํหนดใหการกระทําใดจะตองไดรบัอนญุาต
ผูอนุญาตจะตองจัดทํา “คูมือสําหรับประชาชน” เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูมารับบริการโดยตรง
หรือหนวยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจากหนวยงานของรัฐ โดยสามารถสืบคนไดจากเว็บไซตขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

3. วัตถุประสงค
  1) เพื่อใหมีคูมือสําหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 กําหนด 
  2) เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชน โดยใหมีขอมูลที่ชัดเจนเก่ียวกับ
หลักเกณฑวิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานที่ใชประกอบคําขอ สถานที่ใหบริการ 
  3) เพื่อลดคาใชจายในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน 
  4) เพือ่ยกระดับการพัฒนาการใหบริการ และสรางความโปรงใสในการปฏิบตังิานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

4. กลุมเปาหมาย
  ประชาชนและผูรับบริการของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5. วิธีดําเนินการ
  1) แตงตั้งคณะทํางานในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 
  2) กําหนดกรอบเน้ือหาสาระในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
  3) จัดทําคูมือสําหรับประชาชนอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ
ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช เปนตน 
  4) ปดประกาศคูมือสําหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
  5) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

2.3.2  มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอน/คู�มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับ
   การบริการประชาชน รายละเอียดท่ีเก่ียวข�องในแต�ละขั้นตอน เป�ดเผย ณ ที่ทําการ
   และในระบบเครือข�ายสารสนเทศขององค�กรปกรองส�วนท�องถิ่น
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6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  มีคู มือสําหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 กําหนด เผยแพรผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
  ผลลัพธ
  1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไมนอยกวา รอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ)
  2) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง

ตัวอย�างที่ 26 

1. ชือ่โครงการ : โครงการจัดทาํคูมอืหรอืมาตรฐานการปฏิบตังิานสาํหรับเจาหนาท่ีระบชุือ่องคกรปกครองสวนทองถิน่

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับการบริการ สาธารณะ
แกประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไวเปนจํานวนมาก โดยบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูซึ่งมีหนาที่
ใหบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถิ่นมีภารกิจท่ีตองปฏิบัติงานที่หลากหลาย 

  ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐาน
เดียวกัน โดยคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเสนทางการทํางานท่ีมีจุดเร่ิมตน และ
จุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ มักจัดทําขึ้นสําหรับงานที่มีความ
ซบัซอน มหีลายข้ันตอน และเก่ียวของกับหลายคน สามารถปรับปรุง เปล่ียนแปลงเม่ือมกีารเปล่ียนแปลงการปฏิบตังิาน
ทั้งนี้ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงมิใหเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

3. วัตถุประสงค
  1) เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 
  2) เพื่อใหผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจวาควรทําอะไรกอนและหลัง ควรปฏิบัติงานอยางไร เมื่อใด กับใคร
  3) เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และ เปาหมายขององคกร
  4) เพื่อใหผูบริหารติดตามงานไดทุกขั้นตอน

4. กลุมเปาหมาย
  บุคลากรของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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5. วิธีดําเนินการ
  1) แตงตัง้คณะทาํงานในการจดัทาํคูมอืหรือมาตรฐานการปฏบิตังิานสาํหรับเจาหนาทีอ่งคกรปกครองสวนทองถิน่
  2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
  3) จัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหยึดถือปฏิบัติ
ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยใหมีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน เปนคูมือปฏิบัติงานภารกิจใด สําหรับเจาหนาท่ี
หรือพนักงานตําแหนงใด กําหนดวิธีการขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
  4) ปดประกาศคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทราบ โดยเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน เว็บไซต
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สื่อออนไลน ฯลฯ
  5) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
  6) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  มคีูมอืหรอืมาตรฐานการปฏิบตังิานสาํหรับเจาหนาทีอ่งคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทาํใหการปฏบิตังิานเปนมาตรฐาน
เดียวกัน

  ผลลัพธ
  ขอรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ลดลง

ตัวอย�างท่ี 27 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํามาตรฐานการใหบริการประชาชน

2. หลักการและเหตุผล

  ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการให
บริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนที่ โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความ
เสมอภาค ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองคํานึงถึงการจัดทําบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอํานาจหนาท่ี
และเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงบริการนั้น ๆ ไดอยางทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใชอํานาจอื่น ๆ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคํานึงถึงความถูกตองชอบธรรม
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ไมเลือกปฏิบัติ และไมมีการเรียกรองผลประโยชนเพ่ือตนเองหรือพวกพอง ทั้งนี้ ตองปฏิบัติตอประชาชนในพื้นท่ี
และผูที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถิ่นกําหนด เชื้อชาติ
ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือ
ทางศาสนา การศึกษา และอ่ืน ๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหง พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ไดกําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลาง
ที่จะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซ่ือสัตย สุจริต สามารถ
ตรวจสอบได

  ดังน้ัน เพื่อใหหนวยงานมีการใหบริการประชาชนมีมาตรฐานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
จึงไดจัดทําโครงการมาตรฐานการใหบริการประชาชน

3. วัตถุประสงค 
  1) เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการประชาชนเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด อยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ
  2) เพื่อใหประชาชนผูรับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการใหบริการ
  3) เพื่อใหประชาชนผูมารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการใหบริการได

4. กลุมเปาหมาย
  ประชาชนผูรับบริการของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5. วิธีดําเนินการ
  1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการใหบริการประชาชน
  2) จัดใหมีการประชุมคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการใหบริการประชาชน
  3) จัดทําประกาศมาตรฐานการใหบริการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใชใหบริการและ
ประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน
  4) ปรับปรุงขอมูลการใหบริการในหนวยงานใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด เชน 
   - ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน
   - ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน
  5) เผยแพรมาตรฐานการใหบรกิารประชาชน ณ ทีท่าํการและในระบบเครอืขายสารสนเทศของหนวยงาน เชน
   - จดัทาํปายแสดงแผนภูมขิัน้ตอน มาตรฐานระยะเวลาใหบริการอยางชดัเจน พรอมระบผุูรบัผิดชอบใหบริการ
ในทุกกระบวนการ ณ จุดใหบริการ
   - จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการใหบริการประชาชน
   - จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตาง ๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ
  6) มกีารตดิตามประเมนิผลการใหบรกิารตามมาตรฐานทีก่าํหนด โดยการประเมนิความพงึพอใจในการใหบรกิาร
  7) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

 9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  1) หนวยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการใหบริการประชาชน
  2) มีการเปดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาใหบริการอยางชัดเจน พรอมระบุผูรับผิดชอบงานใหบริการ
ในทุกกระบวนการ ณ ที่ทําการและในเว็บไซตหนวยงาน

  ผลลัพธ
  1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไมนอยกวา รอยละ 80
  2) จํานวนขอรองเรียนเกี่ยวกับการใหบริการประชาชน ลดลง 

ตัวอย�างที่ 28 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

2. หลักการและเหตุผล

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจ
หนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาที่ของเองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หนาที่ตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะ
แกประชาชน ทัง้นี ้ผูมารบับรกิารขององคกรปกครองสวนทองถิน่นัน้ มกัจะประสบปญหาดานการอาํนวยความสะดวก
ในการติดตอราชการเน่ืองจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมาย
อํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรค
อยางย่ิงตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่ง
ของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐ
เส่ือมประสิทธิภาพ

  เพือ่ใหเปนไปตามพระราชบญัญตักิาํหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
พ.ศ. 2542 ไดกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหมี
อาํนาจและหนาท่ีจดัระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน บรหิารกิจการในเขตองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มุงหวังใหเกิดความคลองตัวใน
การปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.3.3 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน 
   หรือการดําเนินการอื่นใดของผู�มีอํานาจในองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น เพ่ือให�เกิด
   ประโยชน�สูงสุดต�อชุมชนและประชาชน
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ไดมากข้ึน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนําหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

  ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

3. วัตถุประสงค
  1) เพือ่เปนการลดข้ันตอนการใหบรกิารประชาชนใหไดรบัความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนองความตองการ
ของประชาชน
  2) เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
  3) เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
  4) เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในตําแหนงหนาที่ราชการ

4. กลุมเปาหมาย
  ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5. วิธีดําเนินการ
  1) จัดทําคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ
เชน คําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ นายกเทศมนตรี
มอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลดัเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ
ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ เปนตน
  2) จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ
  3) จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
  4) ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
  ไมใชงบประมาณ

8. ผูรับผิดชอบ 
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 

  ผลลัพธ
  1) ประชาชนผูรับบริการของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมนอยกวา รอยละ 80
  2) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการ/จํานวนเรื่องรองเรียนทุจริต ลดลง

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 148



ตัวอย�างที่ 29 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการกระจายอํานาจของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

2. หลักการและเหตุผล

  ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีมี
อาํนาจหนาทีใ่นการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาทีข่ององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ผูมารบับรกิารติดตอกบัหนวยงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิน่มกัจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวก
ในการติดตอราชการเน่ืองจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกบัฝายผูบริหาร ไมมกีารกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจ
หนาที่ในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่ง
ตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการ 
กระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ

  พระราชกฤษฎกีาวาดวยหลกัเกณฑ และวิธกีารบรหิารกจิการบานเมืองทีด่ ีพ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37
ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ตอบสนองความตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปน
ตองมีมาตรการกระจายอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3. วัตถุประสงค
  1) เพือ่เปนการลดขัน้ตอนการใหบริการประชาชนใหไดรบัความสะดวก รวดเรว็ เปนธรรม  ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน
  2) เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
  3) เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
  4) เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในตําแหนงหนาที่ราชการ

4. กลุมเปาหมาย
  ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5. วิธีดําเนินการ
  1) ดําเนินการชี้แจงใหขอมูลหนาที่ความรับผิดชอบและผูรับผิดชอบ แกบุคลากรในหนวยงาน
  2) เพิ่มการมอบอํานาจบางเร่ืองใหระดับรองผูบริหารหรือพนักงานทองถิ่นในการอนุมัติ อนุญาต 
  3) จัดทําคําสั่งมอบหมายผูรักษาราชการแทนกรณีไมอาจปฏิบัติงานได 
  4) จัดทําคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ
เชน คําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ นายกเทศมนตรีมอบหมายให
รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลดัเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ ปลดัเทศบาล
มอบหมายใหรองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ
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  5) กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดทําบัญชีสรุปการมอบอํานาจแนบทายคําสั่ง
  6) กรณีอํานาจเฉพาะของผูบริหารไมสามารถมอบอํานาจได หรือผูบริหารทองถ่ินมอบอํานาจใหผูมีหนาท่ี
รับผิดชอบโดยตรง ใหจัดทําเปนคําสั่งและประกาศใหประชาชนทราบดวย
  7) จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ
  8) จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
  9) ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน
  10) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
  ไมใชงบประมาณ

8. ผูรับผิดชอบ 
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  มีคําสั่งมอบหมายงาน,มอบอํานาจ,รักษาราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 

  ผลลัพธ
  1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไมนอยกวา รอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ)
  2) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการ/จํานวนเรื่องรองเรียนทุจริต ลดลง

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 150



มิติที่

3 การส�งเสริมบทบาทและการมีส�วนร�วมของภาคประชาชน

 3.1.1 การมีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ

3.1 การส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมบริหารกิจการขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น

ตัวอย�างที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม

2. หลักการและเหตุผล

  ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นความสําคัญของการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวาง
และเทาเทียม โดยใหประชาชน กลุมองคกร ชุมชน เครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ
ความคิดเห็น ความตองการ เปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรู รวมกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
รวมตัดสินใจ รวมติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยการจัดทําโครงการ
จดัเวทปีระชาคมขึน้ เพือ่จะไดมกีระบวนการรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนในการดาํเนนิกจิการตามอาํนาจหนาทีข่อง
ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของ
ประชาชนในชุมชุน เพ่ือนาํมาเปนขอมลูการพัฒนา ปรบัปรุง จดัทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธภิาพ
และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยางแทจริง

3. วัตถุประสงค
  1) เพือ่จดัใหมกีระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ทีเ่กีย่วของในการดําเนนิกจิการตามอํานาจหนาที่
ของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
  2) เพื่อรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน
  3) เพือ่เปดโอกาสใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคดิ รวมทาํ รวมแกปญหา และสงเสรมิระบอบประชาธปิไตย
แบบมีสวนรวม
  4) เพื่อนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถิ่น อยางมีประสิทธิภาพ
  5) เพื่อสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาสังคม
  6) เพือ่จดัเกบ็ขอมลูพืน้ฐานทีเ่ปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทาํแผนชมุชนและวางแผนพัฒนา
ทองถิ่น

4. กลุมเปาหมาย
  ชุมชน/หมูบาน/ตําบล ในพื้นที่ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 151



5. วิธีดําเนินการ
  1) จัดทําคําสั่งมอบหมายหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการจัดเวทีประชาคม
  2) จัดเวทีประชาคม โดยสงเสริมและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเขารวมประชุม
ประชาคม เพือ่กาํหนดทิศทาง นโยบาย หรอืแผนพฒันาทองถิน่ดวยความสมัครใจ ตามวนัเวลา และสถานท่ีทีเ่หมาะสม
สอดคลองกับวิถีชุมชน ไมชี้นํา และครอบคลุมจํานวนประชากรตามสัดสวนทุกพื้นที่ อยางเสมอภาค และเทาเทียมกัน
  3) นําผล/ขอเสนอตาง ๆ จากการประชาคม/รับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคล่ือนอยางเปนรูปธรรม
ผานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
  4) ติดตามประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เสนอผูบริหาร และประกาศใหประชาชนทราบ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8. ผูรับผิดชอบ
  ระบุชื่อหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  มกีารจดัประชมุเวทีประชาคมในชมุชน ครอบคลมุประชากรตามสดัสวนทกุพืน้ที ่อยางเสมอภาค และเทาเทยีมกนั

  ผลลัพธ 
  1) ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน
  2) เกิดเครือขายภาคประชาชน
  3) มีขอมูลพื้นฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถิ่น

 

ตัวอย�างที่ 2

1. ชือ่โครงการ : สงเสรมิการมสีวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการของระบชุือ่องคกรปกครองสวนทองถิน่

2. หลักการและเหตุผล

  ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งในเร่ืองการจัดหารายได
และการใชจายเงินและการบริหารงานตาง ๆ  ตามภารกิจและการจัดทาํบรกิารสาธารณะ การท่ีระบชุือ่ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย
สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล

  เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่น การจัดทํางบประมาณของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และรวมดําเนินการโครงการ รวมทั้ง
ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน สงผลใหเกิดการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
แกประชาชนตอไป 
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3. วัตถุประสงค
  1) เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตน
  2) เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการจัดทําแผน/โครงการตาง ๆ ของตน
  3) เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ใหมีความถูกตอง โปรงใส
  4) เพื่อสงเสริมใหประชาชนเขาใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นของตน

4. กลุมเปาหมาย
  ประชาชนในพ้ืนท่ีของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5. วิธีดําเนินการ
   1) จัดใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ ดังนี้
   1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมในการเปนคณะกรรมการจัดทําแผน
พัฒนาทองถ่ิน โดยสงเสริม/เปดโอกาสใหประชาชนท่ีมีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดเขารวมเปน
คณะกรรมการ/คณะทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจํานวนสัดสวนที่มีผลตอการตัดสินใจในการบริหาร
โครงการ/กิจกรรมตาง โดยใหคณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
      - การมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ 
     - การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ 
     - การมีสวนรวมดําเนินการตามโครงการ
   1.2) จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น
   1.3) เผยแพร รางแผนพฒันาทองถิน่ ใหประชาชนในแตละชมุชน เสนอขอคดิเหน็ ในการปรบัปรงุการจดัทาํ
แผนพัฒนาทองถิ่น
   1.4) หนวยงานท่ีเกี่ยวของปรับปรุงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหสอดรับกับความตองการของประชาชน
   1.5) เสนอแผนพัฒนาทองถิ่น ตามขั้นตอนตอไป
   1.6) เผยแพรแผนพัฒนาทองถิ่น ตอสาธารณชน
   1.7) รายงานผลการดาํเนนิการตามแผนพฒันาทองถิน่ ตอคณะกรรมการจดัทาํแผนพฒันาทองถิน่ ผูบรหิาร
และสาธารณชน ทราบ เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป
  2) จดัใหม/ีปรบัปรงุประกาศสภาทองถิน่ เรือ่ง ระเบยีบวาดวยการใหประชาชนเขาฟงการประชมุและการปรกึษา
ของสภาทองถิน่ตามระเบียบฯ ใหมคีวามเหมาะสมกับบรบิทแตละพ้ืนที ่รวมทัง้ประชาสมัพนัธเกีย่วกบัวนัเวลาและกาํหนด
การประชุมสภาทองถิ่น 

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ

  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ
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 3.1.2 การมีส�วนร�วมตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินงาน

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  1) มีการจัดเวทีใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และมีชองทาง
ใหประชาชนสามารถติดตามการจัดทําแผน/โครงการตาง ๆ 
  2) ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

  ผลลัพธ
  เกดิการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการดานตาง ๆ ตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิน่เพิม่ขึน้

ตัวอย�างที่ 3

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

2. หลักการและเหตุผล

  ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกาํหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการวาสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการ
ตรวจสอบการปฏิบตัริาชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพือ่นาํผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรงุ แกไข
สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตาง ๆ ตอไป

  เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม
ซึง่จะสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิน่มมีาตรฐานในการปฏบิตัริาชการ ลดข้ันตอนการปฏบิตังิาน และการอาํนวย
ความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสขุของประชาชนโดยใชวธิกีารบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงดําเนินการ
จัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

3. วัตถุประสงค 
  1) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบตัริาชการ และรวมปรับปรุงแกไข
โครงการตาง ๆ ในแผนพัฒนาทองถิ่น
  2) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารงานระบชุือ่องคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหเกดิความโปรงใส ตรวจสอบได
  3) เพื่อเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

4. กลุมเปาหมาย
  ประชาชนในพ้ืนที่ของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5. วิธีดําเนินการ
  1) ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมขอมูล
  2) จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
  3) จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 154



  4) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
   (1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน
   (2) ผูแทนสมาชิกสภา 2 คน
   (3) ผูทรงคุณวุฒิ 2 คน
   (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เปนกรรมการและเลขานุการ
   (5) หัวหนาสํานักปลัด เปนผูชวยเลขานุการ
   (6) หัวหนาฝายบริหารทั่วไป เปนผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้
     (1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
     (2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปละ 2 ครั้งเปนอยางนอย
แลวเสนอผลการประเมินใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ เพ่ือนาํผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไข
สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตาง ๆ ของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
     (3) จดัทาํแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบตัริาชการของระบชุือ่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป
     (4) ดําเนินการเร่ืองอื่น ๆ ตามที่ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมาย
  5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
  6) ดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
  7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหาร
ทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
  8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ
  9) เผยแพรผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนทราบ ผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน
เว็บไซตองคกรปกครองสวนทองถิ่น สื่อออนไลน เสียงตามสาย บอรดประชาสัมพันธ ฯลฯ
  10) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  1) มีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  2) ประชาชนไดมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวมปรับปรุงแกไขโครงการตาง ๆ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น

  ผลลัพธ
  ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ตัวอย�างที่ 4

1. ชื่อโครงการ : โครงการประชุมสภาสัญจร

2. หลักการและเหตุผล 

  ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ไมวาจะเปนเรื่อง
สิทธิหนาที่ การรวมคิด รวมทํา รวมรับผลประโยชน รวมทั้งการมีสวนรวมกําหนดแนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา
ทองถ่ินของตนเอง ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 17 (8) ไดสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิ่น

  ดังนั้น เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตน จึงสงเสริมใหประชาชนเขามา
ตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารฯ และสมาชิกสภาฯ กอใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานทั้งยังสงเสริมให
ประชาชนไดมสีวนรวมในการเสนอแนะขอคดิเห็นความตองการความจําเปนในแตละหมูบานผานการประชุมสภาสัญจร
จึงไดจัดทํา “โครงการประชุมสภาสัญจร” ขึ้น โดยเปนโครงการตอเน่ือง เพ่ือใหประชาชนสามารถเขามามีสวนรวม
ในกิจกรรมการประชุมสภาฯ เปนการแสดงใหเห็นถึงความโปรงใสในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน และ
ยังสงเสริมใหประชาชนกลาแสดงความคิดเห็นผานที่ประชุมสภาฯ 

3. วัตถุประสงค
  1) เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสรับฟงการประชุมสภาฯ ของทองถิ่นของตน
  2) เพื่อปลูกฝงระบบประชาธิปไตยใหกับประชาชน และเยาวชนใหสัมผัสกับระบบสภาฯหรือการประชุมสภาฯ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
  3) เพื่อสรางความม่ันใจใหกับประชาชนในการบริหารงานเพ่ือประชาชน จากการเขารับฟงการประชุมสภาฯ
  4) เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น หรือเสนอปญหาในการประชุมสภาทองถิ่น

4. กลุมเปาหมาย
   ประชาชนในพ้ืนท่ีของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5. วิธีดําเนินการ
  1) จดัใหม/ีปรบัปรงุประกาศสภาทองถิน่ เรือ่ง ระเบยีบวาดวยการใหประชาชนเขาฟงการประชมุและการปรกึษา
ของสภาทองถิ่นตามระเบียบฯ ใหมีความเหมาะสมกับบริบทแตละพื้นที่ 
  2) ประชาสัมพันธเกี่ยวกับวันเวลาและกําหนดการประชุมสภาทองถ่ิน เพื่อประชาสัมพันธใหประชาชนเขารวม
รับฟงการประชุมสภาผานชองทางที่หลากหลาย เชน เว็บไชตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สื่อออนไลน ประกาศ
เสียงตามสาย บอรดประชาสัมพันธ หนังสือเชิญ ฯลฯ
  3) ถายทอดการประชุมสภาผานชองทางที่หลากหลาย เชน เว็บไชตองคกรปกครองสวนทองถิ่น สื่อออนไลน
เสียงตามสาย ฯลฯ 
  4) เผยแพรรายงานการปะชุมสภาใหประชาชนทราบผานชองทางที่หลากหลาย

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ 
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3.2.1  มกีระบวนการรบัฟ�งความคดิเห็นของประชาชน ในการดาํเนนิกจิการ ตามอาํนาจหน�าทีข่อง
  องค�กรปกครองส�วนท�องถิน่ โดยเฉพาะการดาํเนนิกจิการทีจ่ะมผีลกระทบต�อความเป�นอยู�
  และสุขอนามัยของประชาชนในท�องถิ่น

3.2.2 มีระบบและช�องทางให�ประชาชนในท�องถิ่นสามารถร�องเรียน/ร�องทุกข�ผ�านช�องทาง
  ที่หลากหลาย

3.2.3 มีรายงานหรือแจ�งเป�นลายลักษณ�อักษรให�ประชาชนผู�ร�องเรียน/ร�องทุกข�ได�ทราบถึง
  การได�รับเร่ือง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร�องเรียน/ร�องทุกข� 

3.2 การรับฟ�งความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองร�องเรียน/ร�องทุกข�ของประชาชน

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  จัดประชุมสภาสัญจร ไมนอยกวาปละ 3 คร้ัง

  ผลลัพธ
  1) ประชาชนไดมีโอกาสรับฟงการประชุมสภาทองถิ่นของตน
  2) ประชาชน และเยาวชนไดสมัผสักับระบบสภาฯ หรือการประชมุสภาฯ ของระบชุือ่องคกรปกครองสวนทองถิน่
  3) ประชาชนมีความเขาใจในการบริหารงานเพ่ือประชาชน จากการเขารับฟงการประชุมสภาฯ
  4) ประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใสของหนวยงาน
  5) ประชาชนสามารถเสนอความคดิเหน็ ความตองการใหทีป่ระชมุสภาฯ ไดรบัทราบเพือ่แกไขปญหาของทองถิน่

ตัวอย�างที่ 5

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

2. หลักการและเหตุผล

  ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นความสําคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนองเร่ืองราวรองทุกข
และเรื่องรองเรียนของประชาชน เพื่อเปนขอมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานบริการสาธารณะและ
การบริหารราชการของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส จึงไดจัดทํามาตรการจัดการ
เรือ่งราวรองทกุข/รองเรยีนข้ึน เพือ่กาํกบัตดิตามในการจัดการเร่ืองราวรองทกุข/รองเรยีนขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน
ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเร่ือง
รองทุกข และเร่ืองเรียนตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว เปนธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดใหมีการประชาสัมพันธ
เผยแพรกระบวนการรองเรียน และขั้นตอนใหประชาชนรับทราบอยางทั่วถึง
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3. วัตถุประสงค
  1) เพือ่กํากบัตดิตามการจัดการเร่ืองราวรองทุกข/รองเรียนของระบุชือ่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม
  2) พฒันาปรับปรุงขัน้ตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล และ
การแจงผลการดําเนินการเร่ืองรองทุกขและเรื่องเรียนตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม

4. กลุมเปาหมาย
  ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5. วิธีดําเนินการ
  1) จัดตั้งคณะทํางานมาตรการจัดการเร่ืองราวรองทุกข/รองเรียนของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  2) ประชุมคณะทํางานฯ มาตรการจัดการเร่ืองราวรองทุกข/รองเรียนของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เพื่อกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก
  3) คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
   3.1)  การจัดการเร่ืองรองเรียนท่ัวไป
     - กาํหนดใหมีการจัดตัง้/ปรบัปรงุศนูยเรือ่งราวรองทกุข/รองเรียนของระบชุือ่องคกรปกครองสวนทองถิน่
     - กํากับติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน และ
ขั้นตอนใหประชาชนรับทราบอยางทั่วถึง 
     - กําหนดใหมีเจาหนาที่/หนวยงานผูรับผิดชอบอยางชัดเจน
     - กําหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา
ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเร่ืองรองทุกขและเรื่องเรียนตาง ๆ 
     - กาํหนดใหหนวยงานท่ีรบัผดิชอบเร่ืองรองเรียน/รองทุกข ดาํเนนิการแกไขขอรองเรียนอยางเหมาะสม
ภายใน 15 วัน หากไมสามารถดําเนินการไดทันภายใน 15 วัน ตองชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ
     - กําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีการแจงผลการดําเนินการหรือความ
กาวหนาผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมทั้งมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถ
ติดตามผลไดดวยตนเอง 
   3.2) การจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน
     - จัดทําคูมือหรือแนวทางดําเนินการตอเร่ืองรองเรียนที่เกี่ยวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาทีข่องหนวยงาน โดยคูมอืดงักลาวแสดงรายละเอยีด เชน รายละเอยีดวธิกีารทีบ่คุคลภายนอกจะทาํการรองเรยีน
รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ เปนตน 
     - กําหนดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจน
     - กําหนดชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาที่ของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการคุมครองขอมูล
ของผูแจงเบาะแส
     - จัดทําขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน 
     - จัดทําขอมูลความกาวหนาการจัดการเร่ืองรองเรียน เชน จํานวนเร่ือง เรื่องที่ดําเนินการแลวเสร็จ
เรื่องที่อยูระหวางดําเนินการ ฯลฯ 
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  4) จัดทําคูมือปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข และคูมือแนวทางการจดัการตอเรือ่งรองเรียน
การทุจริตแนวทางดําเนนิการตอเรือ่งรองเรียนท่ีเกีย่วของกับการทุจริตและประพฤติมชิอบของเจาหนาทีข่องหนวยงาน 
เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบตัิใหมีประสิทธิภาพเปนมาตรฐานเดียวกัน

   5) ประกาศ/ประชาสมัพนัธมาตรการจดัการเรือ่งราวรองทกุข/รองเรยีนของระบชุือ่องคกรปกครองสวนทองถิน่
ใหทุกหนวยรับทราบ และเปดเผยตอสาธารณชน
  6) จัดทําฐานขอมูลเรื่องรองเรียน มีการวิเคราะหและกําหนดกําหนดแนวทางในการปองกัน และแกไขไมให
เกิดปญหาในลักษณะเดิมขึ้นอีก
  7) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข และเผยแพร
ใหสาธารณชนทราบ
  8) คณะทํางานฯ กํากับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของใหดําเนินการตามมาตรการ
  9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ
  10) รายงานสรปุผลการดาํเนนิการเรือ่งรองเรยีน พรอมปญหา อปุสรรค และแนวทางแกไข ใหผูบรหิารรบัทราบ
และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8. ผูรับผิดชอบ
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  1) มีศูนยหรือหนวยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข
  2) มีการแตงตั้งเจาหนาที่/หนวยงานที่รับผิดชอบรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข
  3) มกีารเผยแพรประชาสมัพนัธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทกุข/รองเรยีน และกระบวนการขัน้ตอน
เร่ืองรองเรียน
  4) มกีารแจงผลการดําเนินการหรือความกาวหนา ผลเร่ืองรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมท้ังมชีองทางในการ
ติดตามเร่ืองรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตามผลไดดวยตนเอง
  5) มกีารกาํกบัตดิตามการจดัการเรือ่งราวรองทกุข/รองเรยีนของระบชุือ่องคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหสามารถ
ตอบสนอง ความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมตามมาตรการท่ีกําหนดไว

  ผลลัพธ
  ประชาชนเกดิความพงึพอใจตอการดาํเนนิการเรือ่งรองทกุข/รองเรยีนขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ไมตํา่กวา
รอยละ 80
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3.3.1 ส�งเสริมให�มีเครือข�ายภาคประชาชน/องค�กรชุมชน ในการป�องกันตรวจสอบและต�อต�าน
  การทุจริต

3.3 ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส�วนเพ่ือต�อต�าน
การทุจริต

ตัวอย�างที่ 6

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต

2. หลักการและเหตุผล

  คานิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปจจุบัน เปนปญหาและอุปสรรคสําคัญในการปองกันและปราบปราม
การทจุรติ เน่ืองจากโครงสรางทางสงัคมเปนระบบอปุถมัภ การเลง็เหน็ผลประโยชนของตนหรอืพวกพองดกีวาสวนรวม
การยกยองเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชนจากการเปนพรรคพวกของนักการเมืองหรือผูมีอิทธิพล รวมถึง
ความเส่ือมของจิตสํานึกและคานิยมของประชาชนสวนหน่ึงท่ีลดนอยถอยลง และยังมองเห็นวาการทุจริตเปนเร่ืองปกติ
ทั่วไปที่ไดรับผลตอบแทนคุมคาหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไมอยากเขาไปยุงเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปญหา
บางสวนก็มักเกิดจากการใชอํานาจของเจาหนาที่ของรัฐที่มุงแสวงหาผลประโยชน ปญหาการทุจริตเปนปญหาที่สงผล
กระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมี
ประสทิธภิาพ จงึจําเปนตองอาศยัความรวมมอืจากทกุภาคสวนในการทีจ่ะปองกนัและปราบปรามการทุจรติอยางจรงิจงั
และตอเน่ือง โดยเฉพาะภาคประชาชน

  เพือ่สงเสรมิการมสีวนรวมของภาคประชาชนในการเฝาระวงั ตดิตาม ตรวจสอบการทจุริต จงึไดจดัทาํกจิกรรม
สงเสรมิชมุชนเฝาระวงัการทจุรติ เพือ่สงเสรมิองคความรูการตอตานการทจุรติใหกบัภาคประชาชน รวมถงึสงเสรมิสทิธิ
ในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารเพ่ือใหมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค
  1) เพื่อสงเสริมองคความรูในการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน
  2) สงเสริมการสรางชุมชนเฝาระวังการทุจริต

4. กลุมเปาหมาย
  ประชาชนในชุมชนระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5. วิธีดําเนินการ
  1) จดัทาํสือ่ประชาสมัพนัธ และเผยแพรองคความรูเกีย่วกบัการตอตานการทจุรติ ผานชองทางสือ่ประชาสัมพนัธ
ของหนวยงาน ไดแก บอรดประชาสัมพันธ ณ ชุมชนตาง ๆ บอรดประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการ เว็บไซตของหนวยงาน
  2) จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตตามเวทีชาวบานในโอกาสตาง ๆ หรือกิจกรรมตาง ๆ ของ
หนวยงาน
  3) สงเสริมใหมีการจัดตั้งชุมชนเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหนวยงานของรัฐ
  4) สนับสนุนการดําเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝาระวังการทุจริต 
  5) เชิญผูแทนของชุมชนเฝาระวังการทุจริต เปนรวมสังเกตการณในข้ันตอนตาง ๆ ของกระบวนการบริหาร
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การบริหารงานบุคคลของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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 3.3.2 ส�งเสริมให�เครือข�ายภาคประชาชนมีการดําเนินการเฝ�าระวังการทุจริต

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
  ระบุชื่อหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  1) มีการเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน ผานชองทางสื่อประชาสัมพันธ
ของหนวยงาน อยางนอย 3 ชองทาง
  2) มีชุมชนเฝาระวังการทุจริตเกิดขึ้น

  ผลลัพธ
  การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินลดลงไมตํ่ากวารอยละ 10

ตัวอย�างที่ 7

1. ชื่อโครงการ :  โครงการสรางเครือขายภาคประชาชนเพ่ือเฝาระวังการทุจริตของระบุชื่อองคกรปกครอง
     สวนทองถิ่น

2. หลักการและเหตุผล

  สภาพปญหาการทจุรติกม็กัเกดิจากการใชอาํนาจของเจาหนาท่ีของรฐัทีมุ่งแสวงหาผลประโยชน ปญหาการทจุรติ
จึงเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ กระบวนการแกไขปญหาดังกลาว
ใหสัมฤทธ์ิผลอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการที่จะปองกันและปราบปราม
การทุจริตอยางจริงจังและตอเน่ือง โดยเฉพาะเครือขายภาคประชาชน

  เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได
จัดทํากิจกรรมสรางเครือขายภาคประชาชนเพื่อเฝาระวังการทุจริต เพื่อสงเสริมองคความรูการตอตานการทุจริต
ใหกับภาคประชาชน รวมถึงสงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารเพ่ือใหมีสวนรวมในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตใหแกเครือขายภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค
  1) เพื่อสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาชนในการปองกัน และเฝาระวังการทุจริตในชุมชน
  2) เพื่อบูรณาการทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของในการปองกันและตอตานการทุจริต 

4. กลุมเปาหมาย
  ประชาชนในพ้ืนท่ีของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 161



5. วิธีดําเนินการ
  1) ประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการจัดตั้งเครือขายภาคประชาชนโดยรับสมัครสมาชิกเครือขาย
ภาคประชาชนดวยความสมัครใจ
  2) ประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนในการปองกัน เฝาระวัง และตอตานการทุจริต 
  3) สงเสรมิใหประชาชนช้ีเบาะแสเมือ่พบเหน็การกระทําการทุจริต รวมเปนเครอืขาย มสีวนรวมในการตรวจสอบ
และเฝาระวังการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  4) เผยแพรหลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริต เชน มีเวที บอรด เว็บไซต หรือ
ชองทางอ่ืน  ๆ 
  5) จดัตัง้เครือขายและผนึกความรวมมือกบัทกุภาคสวนเพ่ือเฝาระวัง และตอตานการทุจรติ (ภาครัฐ ภาคธุรกจิ
เอกชน ภาคประชาสังคม)
  6) ติดตามประเมินผลการดําเนินการ
  7) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  มปีระชาชนเปนเครอืขายเฝาระวงั ปองกนัและตอตานการทจุรติของระบชุือ่องคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน
ระบุจํานวนประชาชนท่ีเปนเครือขาย 

  ผลลัพธ
  ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกัน เฝาระวัง และตอตานการทุจริตเพิ่มมากข้ึน

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 162



 3.3.3 บูรณาการทุกภาคส�วนเพ่ือต�อต�านการทุจริต

ตัวอย�างที่ 8

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต

2. หลักการและเหตุผล

  ปญหาการทจุรติเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สงัคม และความมัน่คงของประเทศ กระบวนการ
แกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการที่จะ
ปองกัน และปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริต

  การจะแกไขปญหาการทุจริตไดบรรลุผลตองเกิดจากการบูรณาการทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการปองกัน
การทุจริตรวมรับผิดชอบตอปญหาการทุจริต ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดจัดทํากิจกรรมบูรณาการ
ทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริตเพ่ือรวมสรางกลไกใหทุกภาคสวนไดรวมกันสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยม
ในการตอตานการทุจริต จนเกิดเครือขายและความรวมมือในการตอตานการทุจริตอยางเขมแข็งตอไป 

3. วัตถุประสงค
  1) เพือ่สรางกลไกในการบูรณาการทุกภาคสวนไดรวมกันสงเสรมิ สนบัสนุน และสรางคานยิมในการตอตานทจุรติ
  2) เพื่อพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตอยางเขมแข็ง 

4. กลุมเปาหมาย

  ภาครฐั ภาคเอกชน ภาครฐัวสิาหกจิ สถานศกึษา และภาคประชาชน ในเขตระบชุือ่องคกรปกครองสวนทองถิน่

5. วิธีดําเนินงาน
  1) จดัตัง้คณะทํางานเพ่ือบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต จากภาครฐั ภาคเอกชน ภาครฐัวสิาหกิจ
สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
  2) กําหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือตอตานการทุจริต รวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
  3) หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจริต จดักิจกรรมเพ่ือสงเสริม สนบัสนุน และสรางคานิยมในการตอตานทุจรติ
ใหบุคลากรในหนวยงานของตน และประชาชน
  4) หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจริต สงเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตามแนวทาง
แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพ่ือตอตานการทุจริต
  5) สรุปรายงานผลตอผูบริหาร และเผยแพรรายงานผลตอสาธารณชน

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  เกิดเครือขายและความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริต อยางนอย 1 เครือขาย

  ผลลัพธ
  มีการบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการตอตานทุจริต
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มิติที่

4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงาน
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น

 4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
การทุจริต

ตัวอย�างที่ 1

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป 

2. หลักการและเหตุผล

  การตรวจสอบภายในเปนหลักประกันขององคกรในดานการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงาน เพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายขององคกร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกีย่วกบักจิกรรมการเพิม่มลูคาขององคกร รวมทัง้
การเปนผูใหคําปรึกษากับฝายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพื่อเพ่ิมประสิทธิผล และดูแลใหมีการใช
ทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา อีกท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเส่ียงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความ
เสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเปนสวนประกอบสําคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ
ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผน
การตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อจะชวยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของ
การดําเนินงานไดอยางถูกตอง และยังเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอีกดวย ดังนั้น การจัดทําแผน
การตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของจะทําให
การปฏบิตังิานของระบชุือ่องคกรปกครองสวนทองถิน่ เปนไปอยางถกูตองและเปนไปตามวตัถุประสงคของทางราชการ

3. วัตถุประสงค
  1) เพือ่สงเสริมใหเกดิกระบวนการกํากับดูแลทีด่ ีและความโปรงใสในการปฏิบตังิาน ปองกันการประพฤติมชิอบ
หรือการทุจริต และเปนการลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจนทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
  2) เพื่อเปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรรการใชทรัพยากร
ขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพื่อใหไดผลงานที่เปนประโยชนสูงสุดตอองคกร
  3) เพื่อนําผลการตรวจสอบภายในไปใชในการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติ
งานและปองกันการทุจริต ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความสําเร็จ
ของงาน
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4. กลุมเปาหมาย
  บุคลากรในระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5. วิธีการดําเนินการ
  1) จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกําหนดใหมีหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ และใหมี
ความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่
  2) สอบทานความถูกตองและเชือ่ถือไดของขอมลูและตวัเลขตาง ๆ  ดวยเทคนคิ และวธิกีารตรวจสอบทีย่อมรบั
โดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและ
ความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ
  3) สอบทานการปฏบิตังิานเกีย่วกบัการบรหิารงบประมาณ การเงนิ การพสัดแุละทรพัยสนิ รวมทัง้การบรหิารงาน
ดานอ่ืน ๆ ของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากร
ทุกประเภทวาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
  4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด
เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย
  5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลตอผูบริหารเพื่อนําขอมูลไปใชในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางาน ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น และปองกันการทุจริต รวมทั้งเพื่อเพ่ิม
โอกาสของความสําเร็จของงาน และเปดเผยรายงานตอสาธารณชน

6. ระยะเวลาการดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ
  ไมใชงบประมาณ

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
  หนวยงานตรวจสอบภายใน ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  1) มีหนวยงานตรวจสอบภายใน/เจาหนาที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี
  2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

  ผลลัพธ
  1) มีการนําผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อใหการปองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ
  2) บคุลากรมคีวามเขาใจและปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอบงัคบั อยางเครงครดั โดยมุงผลสมัฤทธิข์องงาน
  3) การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นลดลงรอยละ 5
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 4.1.2 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน

ตัวอย�างที่ 2

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

2. หลักการและเหตุผล

  ระบบการควบคมุภายในเปนกลไกทีส่าํคญัและเปนเครือ่งมอืในการบรหิารงานในหนวยงานไมวาจะเปนในภาครฐั
หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงาน
ใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ในอดีตที่ผานมา
การบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเร่ือง ๆ ไป
ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตาง ๆ โดยสวนใหญ
จะเนนไปท่ีการควบคมุดานการเงนิและบญัชแีละการปฏบิตัใิหถกูตองตามระเบยีบหรอืกฎเกณฑทีท่างราชการกาํหนดไว
ซึง่ไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชใีนหนวยงาน จงึไมสามารถสะทอนภาพถึง
ผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุม
งานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานน้ัน ๆ วามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหล
ทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธ์ิผล ทั้งน้ี สาเหตุสวนหน่ึงอาจเกิดจากการกําหนด
หนาทีแ่ละมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏบิตังิานทัง้กระบวนการใหบคุคลใดบคุคลหนึง่
เพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและ
การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาว
ทันสมัยอยูเสมอ

  เพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหนวยงาน จึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น

3. วัตถุประสงค
  1) เพือ่ใหการปฏบิตังิานเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ทาํใหการใชทรพัยากรเปนไปอยางประหยดั
และคุมคา โดยลดขัน้ตอนการปฏบัิตงิานทีซ่ํา้ซอนหรือไมจาํเปน ลดความเส่ียงหรอืผลเสียหายดานการเงนิหรอืดานอืน่ ๆ
ที่อาจมีขึ้น
  2) เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหารในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวของ
  3) เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตาง ๆ ของ
หนวยงานอยางถูกตองและครบถวน
  4) เพือ่ใหการควบคมุภายในของระบชุือ่ องคกรปกครองสวนทองถิน่เปนไปอยางมปีระสิทธภิาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเส่ียงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได
ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค

4. กลุมเปาหมาย 
  บุคลากรของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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5. วิธีดําเนินการ
  1) แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 5
  2) จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 8 ประกอบดวย
   (1) การรับรองวาการควบคุมภายในของหนวยงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติที่กระทรวง
การคลังกําหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3) 
   (2) การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุม
ภายใน : ปค.4)
   (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงาน (รายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน : ปค.5)
   (4) ความเห็นของผูตรวจสอบภายในเก่ียวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหนวยงาน (รายงาน
การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน : ปค.6)
  3) เสนอรายงานผลการควบคมุภายในตามหลกัเกณฑกระทรวงการคลงัวาดวยมาตรฐานและหลกัเกณฑปฏบิตัิ
การควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 9
  4) นําผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน
  5) เผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ ณ ที่ทําการ และเว็บไซตของหนวยงานและ
สื่อสังคมออนไลนของหนวยงาน

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ
  ไมใชงบประมาณดําเนินการ

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
  2) สรุปขอมูลผลการควบคุมภายในและจัดทําแผนปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต
โดยกิจกรรมการควบคุมภายในรอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข

  ผลลัพธ
  1) ระดับความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอยละ 80
ในระดับมาก)
  2) การเผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ สงผลใหการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส
  3) การทุจริตระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นลดลงรอยละ 5
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 4.1.3 มีการจัดให�มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ตัวอย�างที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

2. หลักการและเหตุผล

  แผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจรติและประพฤติมชิอบ
กําหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2580
ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 20
และ/หรือไดคะแนนไมตํ่ากวา 73 คะแนน นอกจากน้ี ยังไดนําผลการประเมิน ITA ไปกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ไววาหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 90 คะแนนข้ึนไป โดยในระยะท่ี 2
(พ.ศ. 2566 - 2570) ไดกําหนดตัวช้ีวัดไววา ในป พ.ศ. 2570 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต
(Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดบั 1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมตํา่กวา 57 คะแนน และหนวยงาน
ที่เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป ซึ่งไดกําหนดแผนปองกัน
การทุจรติและประพฤติมชิอบ โดยกําหนดใหการปรับ “ระบบ” เพือ่ลดจํานวนคดีทจุริตและประพฤติมชิอบในหนวยงาน
ภาครัฐเปนแนวทางหน่ึงในการพัฒนาเพื่อนําไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”

  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ เปนหนวยงาน
ของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจาย
อาํนาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหน่ึงในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลัก
ในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ถือเปนกลไกสําคัญในการ
พัฒนาทองถิ่นซึ่งนําไปสูการพัฒนาทั่วท้ังประเทศ 

  ดังน้ัน ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในระดับทองถ่ินเอง จงึกาํหนดดําเนนิมาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของระบชุือ่องคกรปกครองสวนทองถิน่
เพื่อเปนปองกันไมใหเกิดการทุจริตขึ้นในองคกร

3. วัตถุประสงค
  1) เพื่อบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
  2) เพื่อปองกันการทุจริตไมใหเกิดขึ้นในระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

4. กลุมเปาหมาย 
  หนวยงานภายในของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกหนวยงาน (สํานักงาน,กองงาน,กลุมงาน)

5. วิธีดําเนินการ
  1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการตอผูมีอํานาจ
  2) จัดตั้งคณะทํางานเพื่อบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต 
  3) คณะทํางานดําเนินการประเมินความเส่ียงการดําเนินงาน/การปฏิบัติหนาท่ี/การดําเนินโครงการท่ีอาจ
กอใหเกิดการทุจริต
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  4) คณะทํางานดําเนินการจัดทํานวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ
ดําเนินการที่อาจกอใหเกิดการทุจริต 
  5) ดําเนินการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง
มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และชองทางอื่น ๆ
  6) มีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจมาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตใหแก
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ใหปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเส่ียงการทุจริตอยางเครงครัด
  7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต
  8) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8. ผูรับผิดชอบ 
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงาน/การปฏิบัติหนาที่/การดําเนินโครงการที่อาจกอใหเกิด
การทุจริต จํานวน 1 ชุด
  2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการดําเนินการท่ีอาจกอใหเกิด
การทุจริต อยางนอยจํานวน 5 เรื่อง
  3) มีการเผยแพรผลการประเมินความเส่ียง ซึ่งขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเส่ียง ระดับความเส่ียง
มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง อยางนอย 1 ชองทาง (เผยแพรบนเว็บไซตขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น)

  ผลลัพธ
  เร่ืองรองเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นลดลง
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4.2.1 ส�งเสริมและพัฒนาศกัยภาพสมาชิกสภาท�องถ่ินให�มคีวามรู� ความเข�าใจในการปฏิบตัหิน�าที่
   ให�เป�นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข�องได�กําหนดไว�

4.2 การส�งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท�องถิ่น

ตัวอย�างที่ 4

1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของสําหรับผูบริหารและสมาชิก
     สภาทองถิ่น

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

  การบรหิารจดัการขององคกรปกครองสวนทองถิน่มกีฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ คาํสัง่ เงือ่นไข และหลกัเกณฑ
ตาง ๆ ทีส่มาชกิสภาทองถิน่และผูบรหิารทองถิน่ไดรบัการเลอืกตัง้มาจากประชาชนตองรูและยดึเปนแนวทางการปฏิบตัิ
หนาที่การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ
ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑตาง ๆ ที่มักมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือ
กฎเกณฑ เง่ือนไขที่เกี่ยวของอยางผิด ๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น โดยเฉพาะผูบริหารทองถิ่น
ตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และทําใหการแกไขปญหาของ
ประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ิน ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองลาชา

  ดงันัน้ เพือ่ใหผูบริหารและสมาชิกสภาระบุชือ่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ ระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบงัคบัการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มคีวามรูความเขาใจเก่ียวกับการย่ืนบญัชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และแนวทาง
การปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเร่ืองการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ รวมท้ังกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ จึงไดจัดทําโครงการ
สงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของสําหรับผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น

3. วัตถุประสงค
  1) เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวของ
  2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูบริหาร และสมาชิกสภาระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีความพรอมใน
องคความรูเก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ

4. กลุมเปาหมาย
  ผูบริหาร และสมาชิกสภาระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5. วิธีดําเนินการ
  1) จัดทําโครงการ/แผนงาน 
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4.2.2  ส�งเสริมสมาชิกสภาท�องถิ่นให�มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ�ายบริหาร
   ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข�องได�กําหนดไว� โดยไม�ฝ�กใฝ�
   ฝ�ายใด

  2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของสําหรับผูบริหาร
และสมาชิกสภาทองถิ่น
  3) จดัเตรียมการอบรม ไดแก จดัทํากาํหนดการ ประสานวิทยากร จดัทาํเอกสารประกอบการอบรม จดัเตรียม
สถานที่ เชิญกลุมเปาหมาย ฯลฯ 
  4) อบรมใหความรูตามกําหนดการ
  5) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ
  6) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  1) มกีารจัดอบรมความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของสําหรับผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน อยางนอย
1 ครั้งตอป

  2) ผูบรหิาร และสมาชิกสภาระบชุือ่องคกรปกครองสวนทองถิน่ มอีงคความรูดานกฎหมาย ระเบียบทีเ่กีย่วของ
เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ ไมตํ่ากวารอยละ 80 ของจํานวนผูเขารับการอบรม

  ผลลัพธ
  ผูบริหาร และสมาชิกสภาระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีความโปรงใสเปนไปตามกฎหมายและระเบียบ

ตัวอย�างที่ 5

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น

2. หลักการและเหตุผล

  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาที่
ในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร มีความรูในขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา
การตั้งกะทู และระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
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  การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไกสําคัญ
ที่ใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปจจุบันองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลาง
ก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง
เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบรรยากาศการทํางานแบบ
มีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและลดการทุจริต
  จึงไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบ ชวยลดปญหาการทุจริต สงผลตอการพัฒนาองคกร 

3. วัตถุประสงค
  1) เพ่ือสงเสริมศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหาร
  2) เพื่อสรางความรูความเขาใจที่เกี่ยวของกับบทบาทและอํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่น 

4. กลุมเปาหมาย
  สมาชิกสภาระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5. วิธีการดําเนินงาน
  1) จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของเพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นใชสําหรับการประชุม
  2) จัดอบรมใหความรูที่เก่ียวของกับบทบาทและอํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาทองถ่ิน และความรูในขอบังคับ
การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู และระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
  3) แตงตัง้สมาชกิสภาทองถิน่เปนคณะกรรมการตรวจสอบการดาํเนนิการตาง ๆ เชน การจดัซ้ือจัดจางโครงการ
ตาง ๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

6. ระยะเวลาดําเนินงาน
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  1) จัดอบรมใหความรูที่เก่ียวของกับบทบาทและอํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาทองถ่ิน และความรูในขอบังคับ
การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู และระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
  2) สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจ บทบาทและอํานาจหนาท่ี และสามารถปฏิบัติภารกิจไดถูกตอง
ตามระเบียบ กฎหมาย

  ผลลัพธ
  สมาชกิสภาทองถิน่สามารถนาํองคความรูทีไ่ดไปปรบัใชในการตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ของฝายบริหาร ดวยความเปนธรรม ตรงไปตรงมา

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 173



 4.3.1  มีแนวปฏิบัติในการดําเนินการต�อเร่ืองร�องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
   เจ�าหน�าที่องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น

4.3 มาตรการจัดการเร่ืองร�องเรียนการทุจริต

ตัวอย�างที่ 6

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของระบุชื่อองคกร
     ปกครองสวนทองถิ่น

2. หลักการและเหตุผล

  ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเร้ือรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากย่ิงข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางย่ิงตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหาลําดับตน ๆ
ทีข่ดัขวางการพฒันาประเทศทัง้ในดานเศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืง เนือ่งจากเกดิขึน้ทุกภาคสวนในสงัคมไทย ไมวาจะ
เปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกร
ที่เอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามส่ือและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผล
สะเทอืนตอกระแสการกระจายอํานาจ และความศรทัธาตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยางยิง่ สงผลใหภาพลักษณ
ของประเทศไทยเร่ืองการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ

  ระบุชือ่องคกรปกครองสวนทองถ่ินมนีโยบายใชหลกัธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริมใหภาคประชาชน
เขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนสามารถเสนอเรื่อง
รองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงไดดําเนินการจัดทํามาตรการจัดการในกรณีไดทราบ 
หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

3. วัตถุประสงค 
  1) เพือ่ใหการตรวจสอบเร่ืองรองเรียนเก่ียวกบัการทุจริตและประพฤติมชิอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม
  2) เพื่อใหการบริหารงานของหนวยงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและปองกันการทุจริตของหนวยงาน
  3) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

4. กลุมเปาหมาย
  บุคลากรของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5. วิธีดําเนินการ
  1) กาํหนดชองทางการรองเรยีนเก่ียวกบัการทุจรติ และกําหนดเจาหนาท่ีรบัผิดชอบดําเนนิการใหเปนไปตามกฎหมาย 
กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
  2) กําหนดกระบวนการข้ันตอนในการดําเนินการรองเรียน
  3) ประกาศเผยแพรกระบวนการข้ันตอนในการดําเนินการรองเรียนใหบุคลากรและประชาชนทราบโดยท่ัวกัน

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 174



  4) กาํหนดกระบวนการจดัการขอรองเรยีน/แนวทางดาํเนนิการตอเร่ืองรองเรยีนเกีย่วกบัการทจุรติของเจาหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
  5) กําหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผูกระทําผิดการทุจริต
  6) กาํหนดชองทางการตดิตามเรือ่งรองเรยีนไดดวยตนเอง และมกีารรายงานผลการดาํเนนิการหรอืความกาวหนา
เร่ืองรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ
  7) กําหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผูกระทําผิดการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ
  8) จัดทําคูมือ/แนวทางการดําเนินการตอเร่ืองรองเรียนท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาทีข่ององคกรปกครองสวนทองถิน่โดยเฉพาะ ตองแยกออกจากคูมอืการจัดการเร่ืองรองเรยีนท่ัวไป และเผยแพร
ไวบนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยพิจารณาใหมีรายละเอียดอยางนอย ดังนี้
   (1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการรองเรียน
   (2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเร่ืองรองเรียน
   (3) สวนงาน/เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ และ
   (4) ระยะเวลาในการดําเนินการ
และประกาศเผยแพรกระบวนการข้ันตอนในการดําเนินการรองเรียนใหบุคลากรและประชาชนทราบโดยท่ัวกัน
  9) จดัประชมุใหความรูเจาหนาทีผู่รบัผดิชอบเรือ่งรองเรยีนเพือ่ใชเปนมาตรฐานในการปฏบิตังิานและดาํเนนิการ
แกไขปญหาเรือ่งรองเรยีนทีไ่ดรบัจากชองทางการรองเรยีนตาง ๆ ใหเปนไปในทศิทางเดยีวกนั โดยโปรงใสและเปนธรรม
  10) จัดทําขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริต 
  11) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  มีมาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต

  ผลลัพธ
  ภาคประชาชนมบีทบาทในการเฝาระวงั และตดิตาม ตรวจสอบการทาํงานของเจาหนาที ่(พจิารณาจากจาํนวน
ขอรองเรียนจากประชาชน,จํานวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจงหนวยงาน)

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 175



4.3.2 จดัให�มรีะบบและช�องทางการรบัเร่ืองร�องเรียนท่ีมปีระสทิธภิาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
   สําหรับผู�ร�องเรียน

ตัวอย�างที่ 7

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของระบุชื่อองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

2. หลักการและเหตุผล

  ปญหาการทุจริตคอร รัปชันในประเทศไทยถือเป นป ญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางย่ิงตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหาลําดับตน  ๆ
ทีข่ดัขวางการพฒันาประเทศทัง้ในดานเศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืง เนือ่งจากเกดิขึน้ทุกภาคสวนในสงัคมไทย ไมวาจะ
เปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่
เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามส่ือและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผล
สะเทอืนตอกระแสการกระจายอํานาจ และความศรทัธาตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยางยิง่ สงผลใหภาพลักษณ
ของประเทศไทยเร่ืองการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ

  ระบชุือ่องคกรปกครองสวนทองถิน่ มนีโยบายใชหลกัธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริมใหภาคประชาชน
เขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนสามารถเสนอเรื่อง
รองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององคกร จึงไดดําเนินการจัดทํามาตรการจัดใหมีระบบ
และชองทางการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

3. วัตถุประสงค
  1) เพือ่ใหมรีะบบ/ชองทางการรบัเรือ่งรองเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ สะดวก ปลอดภยั สาํหรับบคุลากรและประชาชน
  2) เพือ่ใหการตรวจสอบเรือ่งรองเรยีนเก่ียวกบัการทุจริตและประพฤตมิชิอบ เปนไปอยางรวดเรว็ โปรงใส เปนธรรม

4. กลุมเปาหมาย
  ภาคประชาชนและบุคลากรของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5. วิธีดําเนินการ
  1) พัฒนาระบบและชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตผานทางชองทางออนไลน ใหอยูบนหนาเว็บไซต
หลกัขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (ตองแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการคุมครองขอมลูของผูแจงเบาะแส
และเพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) และจัดใหมีชองทาง 
การติดตามเร่ืองรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือความกาวหนาเร่ืองรองเรียนให
ผูรองเรียนทราบ
  2) ดาํเนนิการใหมเีจาหนาท่ีทีร่บัผดิชอบดาํเนนิการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณมีเีร่ืองรองเรยีนกลาวหาบคุลากร
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
  3) ดาํเนนิการเผยแพรประชาสมัพนัธชองทางการรองเรยีนการทจุริตใหบคุลากรและประชาชนทราบโดยทัว่กนั

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 176



  4) ดําเนินการจัดทําและเผยแพรขอมูลเชิงสถิติเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่
ของหนวยงานบนเว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
  5) รายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
  ระบุงบประมาณท่ีใชดําเนินการ

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
  ระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

9. ผลผลิต/ผลลัพธ

  ผลผลิต
  มีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตท่ีสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยสําหรับผูรองเรียน

  ผลลัพธ
  ภาคประชาชนมบีทบาทในการเฝาระวงั และตดิตาม ตรวจสอบการทาํงานของเจาหนาที ่(พจิารณาจากจาํนวน
ขอรองเรียนจากประชาชน,จํานวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจงหนวยงาน)

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 177



คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 178



ภาคผนวก
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สื่อการเรียนรู�ธรรมาภิบาล
สําหรับองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 182
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NOTE

_______ / _______ / _______
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NOTE

_______ / _______ / _______
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NOTE

_______ / _______ / _______
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