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เรื่อง รายงานการเข้าร่วมสัมมนา “ส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)” 

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย 

 เรื่องเดิม 

 ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดจัดสัมมนา “ส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)” 
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบการถ่ายทอดสดทาง YouTube ในวันที่  27 พฤษภาคม 2565 เวลา    
08.30 น. – 14.30 น. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และในการนี้ ได้เรียนเชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน เข้าร่วมสัมมนาฯ ตามวัน และเวลา
ดังกล่าว นั้น 

 ข้อเท็จจริง 

 เทศบาลตำบลแม่สาย โดยนายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ได้มอบหมายให้
งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมสัมมนา “ส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)” ในรูปแบบ
ออนไลน์ ผ่านระบบการถ่ายทอดสดทาง YouTube เพ่ือรับฟังแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าร่วมสัมมนาฯ ดังกล่าว สรุปได้ดังนี ้

 1. ความเป็นมาของการจัดทำแผน 

     รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดใหรัฐพึงจัดใหมี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู้เป้าหมายดังกล่าว 
โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลตามวิสัยทัศนในป พ.ศ. 2580 
กลาวคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแลวด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเป็นคนดีเกงและมีคุณภาพ สร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
     แผนแม่บทภายใตยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ในประเด็นที่ (21) การตอตาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กําหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย
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กําหนดตัวชี้วัดไววาในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมตํ่ากวา 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 
100 คะแนน) เพ่ือใหบรรลุผลดังกล่าว จึงไดนําผลการประเมิน ITA ไปกําหนดเปนตัวชี้วัดและคาเปาหมายไว
ว่าหนวยงานที่เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะ
ที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ไดกําหนดตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2570 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรู
การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมตํ่ากวา   
57 คะแนน และหนวยงานที่เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนขึ้น
ไป 
     องค์กรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพรผลคะแนน
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจําป 2563 ผลปรากฏวาประเทศไทย
ได 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งไมเปลี่ยนแปลงจากป 2562 แตในสวนของอันดับได
ปรับตัวลดลงเปนลําดับที่ 104 จากอันดับ 101 ยอมสะทอนใหไดเห็นวาประเทศไทยยังตองแกไขปญหาการ
ทุจริตอยางเรงดวน 
     โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ ปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 7,850 แหง ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงาน
ของรัฐภายใต้โครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการ
กระจายอำนาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่ งในการสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่น ถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถิ่นซึ่งนําไปสูการพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นปราศจากการทุจริต นําเงินงบประมาณมาพัฒนาทองถิ่นของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชน
สุขของประชาชนอยางแทจริงแลว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยะประเทศ     
การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจ
แกไขปญหาในระดับพ้ืนที่ สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําได้เทาที่จําเปนตามกรอบ
กฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น 
     ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไดแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการ
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและนําแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตั้งแตชวง ปีพ.ศ. 2561 - 
2565 เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใสมีความเขมแข็งในการบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน อันเปนการยก
มาตรฐานในการปองกันการทุจริตใหครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วทั้งประเทศ ดวยการสรางกลไกในการปองกันการทุจริต
ขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
     สํานักงาน ป.ป.ช. มุงสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างต่อเนื่องควบคูไปกับการปองกันการทุจริต จึงไดดําเนินการจัดทําคูมือ “แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)” เพ่ือเป็น
เครื่องมือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและนําไปสูการ
ปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ โดยไดพัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
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และความโปรงใสสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ใหมีความสอดคลองกับแผน     
3 ระดับท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ แผนระดับที่ 1 สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ แผนระดับที่ 2 สอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นที่ 21 การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ในสวนยุทธศาสตรที่ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และนโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติในสวนเปาหมายที่ใหหนวยงานภาครัฐมีระบบปองกันและแกไขการทุจริต
และประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัด คือ คาดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย และระดับ การมีสวนรวมของประชาชนในการ
ต่อตานการทุจริต และแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ คือ แผนปฏิบัติการดานการตอตานการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ โดยนําหลักธรรมาภิบาลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงใหสอดคลองกับกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) เพ่ือใหบรรลุคาเปาหมายของแผนแมบทฯ ที่กําหนดไววาในป พ.ศ. 2570 หนวยงานที่
เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยตองมี
คะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได
คะแนนไมตํ่ากวา 57 คะแนน 

 2. กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วย 

     มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
     การพิจารณากำหนด โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ประกอบตามแผนงานนี้ โดยให้มี
วัตถุประสงค์ กลุ่มหรือกิจกรรมเป้าหมายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่สอดรับกับมิติที่ 1      
ในลักษณะ ดังนี้ 
     1.1 การเสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     กิจกรรม : พิจารณากำหนดให้มี เช่น โครงการฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน การ
มอบหมายให้บุคคลในกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการศึกษาอบรมตามที่หน่วยงานราชการจัดให้มีขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการในลักษณะดังนี้ด้วย 
     วัตถุประสงค์ : เพ่ือปลูกฝังและเสริมสร้างให้บุคคลในกลุ่มเป้าหมายมีจิตสํานึกและตระหนัก
ในเรื่องดังนี ้
     1.1.1 เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และการ
ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม โดยให้ความสำคัญเก่ียวกับเรื่องดังต่อไปนี้  
           1) ปฏิบัติราชการและบังคับใช้กฎหมายในการบริหารงานบุคคล การจัดทำและ
บริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น การตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การบริหาร การเงิน การคลัง การพัสดุ และการ
จัดบริการสาธารณะ ฯลฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 



4 
 

           2) ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ตรงไปตรงมา ให้บริการ
อย่างเทา่เทียมกัน ไมเ่ลือกปฏิบัติ  
           3) มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และเป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนด 
           4) ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อม
รับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง  
           5) เพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
           6) ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และสร้างความภาคภูมิใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากรในองคก์ร 
           7) ส่งเสริมคุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ 
  1.1.2 เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน ที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยให้
ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
           1) มีมาตรการและกลไกในการกำกับดูแล และดำเนินการกับบุคลากรที่ประพฤติไม่
เหมาะสม ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม และมาตรฐานทางวิชาชีพทำให้ราชการเกิดความเสียหายอย่างรวดเร็วและ
จริงจัง เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม หากพบว่ามีการฝ่าฝืน มีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียน มีการ
ดำเนินการ เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการฝ่าฝืนแต่มิใช่ความผิดทางวินัยหรืออาญา ต้องแจ้งให้มีการแก้ไข 
หรือตักเตือน หรือการนำไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพิจารณาความดี
ความชอบแล้วแต่กรณี 
           2) มีแนวทางการปกป้อง/คุ้มครองและให้ความช่วยเหลือดูแลบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ จากอิทธิพลของผู้มีอำนาจไมใ่ห้ถูกกลั่นแกล้ง เช่น หากเกิดกรณีผู้บริหาร
ไมใ่ห้ความคุ้มครองตามสมควรสามารถ รอ้งเรียนไปยังคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือ ผู้ตรวจการแผ่นดิน  
           3) กาหนด หรือพัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ และมีการประกาศเผยแพรแกสาธารณชน 
           4) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
  1.1.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริตและการต่อต้านการทุจริต   โดย
ใหความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
           1) มีมาตรการ/แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ในการ
ดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้มีอำนาจอนุมัติ  สั่งซื้อหรือสั่งจ้างในงานนั้น ๆ เช่น 
กำหนดให้มีการจัดทำแบบรับรองการตรวจสอบ การเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา  
           2) มีแนวทางการปฏิบัติและแจ้งข้อพึงระวังต่าง ๆ สร้างความตระหนักให้ แก่
บุคลากรเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้หรือรับของขวัญ และรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดอันอาจคํานวณเป็น
เงินได้จากบุคคลที่ให้กันในโอกาสเทศกาลหรือวันสำคัญ โอกาสการแสดงความยินดีการแสดงความขอบคุณ 
การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคม เช่น การรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคลและไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคา หรือมูลค่ามากกว่า 3,000 บาท ต้องรายงานการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใด ดังกล่าวต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มีอำนาจแตงตั้งถอดถอน หรือเสริมสร้าง ให้บุคลากร
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เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชนทั่วไปในการแสดงความยินดีการแสดงความปรารถนาดีการแสดงการ
ต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามใช้
วิธีการ แสดงออก โดยใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความ เสียใจแทนการให้
ของขวัญ 
           3) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ของตำแหน่งตา่ง ๆ  
           4) มีการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซ้อน การแยกแยะ
ประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 
           5) เปิดโอกาสใหบุคลากรในองคกรมีสวนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ
กระบวนการจัดการปองกันการมีผลประโยชนทับซ้อน 
           6 ) มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
           7) มีการจัดทำคูมือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซ้อน 
           8) มีการรายงานผล และขอเสนอแนะในการปองกันผลประโยชนทับซ้อน ต่อ
สาธารณชน 
           9) เสริมสร้างคานิยมตอต้านการทุจริตใหแกเจาหนาที ่
         10) เชิดชูเกียรติแกบุคลากรภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่
ประจักษ ดังนี้  
      10.1) ปฏิบัติหนาทีด่้วยความซื่อสัตยสุจริต  
      10.2) ใหบริการประชาชนเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด  
      10.3) ปฏิบัติงานเต็มกําลังความสามารถด้วยความวิริยะอุตสาหะ 
     1.2 การเสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
     กิจกรรม : พิจารณากำหนดให้มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการสัมมนา ศึกษาอบรม ศึกษาดู
งาน การรณรงค ์
     วัตถุประสงค์ : โดยให้บุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทุกเพศและทุกภาคส่วนมี
จิตสํานึกและความตระหนัก ดังนี้ 
  1.2.1 เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
           1) สอดแทรกแนวคิดการแยกแยะประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมใหแก
ประชาชน  
           2) พัฒนาสํานึกสาธารณะใหประชาชนรักษาสาธารณประโยชนและสาธารณูปโภค
ของชุมชน 
     1.2.2 เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
           1) ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน  
     1.2.3 เสรมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริต 
           1) เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน 
           2) เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ดำเนินกิจการ/ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ดังนี้  
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               2.1) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
               2.2) ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
               2.3) ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     1.3 การเสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน  
     กิจกรรม : พิจารณากำหนดให้มีโครงการ/กิจกรรมการอบรมให้ความรู้การประกวด การยก
ย่อง การมีส่วนร่วมกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริต  
     วัตถุประสงค์ : ให้กลุ่มเป้าหมายมีจิตสํานึกและตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิต
สาธารณะ และตอ่ต้านการทุจริต 
     1.3.1 เสริมสร้างจิตตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการ
ทุจริต  
           1) นําหลักสูตรที่เก่ียวกับการสร้างจิตสํานึกความซื่อสัตย์ หรือหลักสูตรโตไปไม่โกงมา
ปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือหลักสูตรต้านทุจริตไปปรับใช้ในสถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การอุดหนุน 
           2) ค่ายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอ่ืน ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างจิตสํานึก และ
ความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต และจิตสํานึกสาธารณะ 
           3) สร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไมย่อมให้ผู้ใดโกง  
           4) เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่เด็กและเยาวชน 
     1.3.2 เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 
           สร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะด้วยวิธีอ่ืนใดตามที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น 

     มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
  การพิจารณากำหนด โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ประกอบตามแผนงานนี้ โดยให้มี
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่สอดรับกับมิติที่ 2 ในลักษณะดังนี้ 
     2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     พิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ดังนี้ 
     2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการดําเนินงาน ประกอบด้วย  
           1) ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 
ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตรห์รือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ ข้อมูลเครือขา่ยสังคมออนไลน์ (Social Network) 
           2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดําเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการ
ดําเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดําเนินงานประจำปี คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ
การใหบ้ริการ E - Service  
           3) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 
     2.1.2 การเปดิเผยขอมูลการบริหารเงินงบประมาณ ไดแ้ก 
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           1) แผนการใชจ่ายงบประมาณประจำปี 
           2) รายงานการกำกับติดตามการใชจ่ายงบประมาณประจำปรอบ 6 เดือน และ
รายงานการกำกับติดตามการใชจ่ายงบประมาณประจำปี 
           3) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
     2.1.3 การเปิดเผยขอมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 
           1) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
           2) การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
           3) หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
           4) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
     2.2 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
     กําหนดให้มีระเบียบเป็นแนวทางปฏิบัติภายใน/การออกคำสั่งให้ถือปฏิบัตินโยบาย มาตรการ 
แผนงาน โครงการ/กิจกรรม โดยดำเนินการ ดังนี้ 
     2.2.1 การแสดงเจตนารมณในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ไดแ้ก 
           1) ผู้บริหารแสดงเจตนารมณหรือคํามั่นวาจะปฏิบัติหนาที่และบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนง 
และเผยแพรตอสาธารณชน 
            2) ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลพฤติกรรมของผู้ใตบังคับบัญชาใหอยู่ในกรอบ แนวทางที่
สมควรไม่ละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรม รวมทั้งสงเสริมใหมีกลไก/กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมใหกับ
บุคลากร 
           3) กำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงาน
ใหมีคุณธรรมและความโปรงใส ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและเผยแพรใหบุคลากรและ
ประชาชนทราบ  
           4) จัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตที่แสดงเจตนา
รมณไว้ 
           5) ผู้บริหารกำกับดูแลติดตามการนําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนโครงการ/กิจกรรม/แผนงานที่กำหนดไวในแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
และเผยแพรผลการดำเนินงานปองกันการทุจริตใหบุคลากรและประชาชนทราบ 
     2.2.2 การจัดทำมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหน่วยงาน โดย
ดำเนินการ ดังนี้  
           1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานงานภาครัฐ (ITA) เป็นประจำทุกปและเผยแพรผลการวิเคราะห์บนเว็บไซตขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
           2) จัดทำมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของ
หน่วยงาน ซึ่งตองสอดคลองตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหน่วยงาน โดย
พิจารณาในเรื่องดังตอไปนี้  
      2.1) การปองกันการทุจริตในการบริหารงานบุคคล ได้แก  
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             (1) สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลใหเป็นไปตามหลักคุณธรรม 
ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน โดยให้ความสำคัญ
ในเรื่องต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณา ได้แก่ 
        (1.1) ผู้บริหารกำหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความ
โปรงใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
        (1.2) มีการจัดประชุมหน่วยงาน เพ่ือแจงใหบุคลากรในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรับทราบบทบาทอำนาจและหนาที่ท่ีตองปฏิบัติงาน 
        (1.3) สงเสริมการรวมกลุมหรือจัดใหมีชองทางหรือมีกลไกของเจา
หน้าที่ในหน่วยงานหรือจัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายใน ในด้านการบริหารงานของผู้บริหาร 
และนำเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร เพ่ือประกอบการบริหารใหเกิดการบริหารงานที่โปรงใส  
        (1.4) มีมาตรการปองกันแนวทางการได้รับการรองขอ/สั่งการ ด้วย
วาจาของผู้บังคับบัญชาใหทำงานสวนตัวที่มิใชงานราชการ  
        (1.5) กำหนดระเบียบ/แนวทางปฏิบัติให้บุคลากรเสนอความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาในกรณีที่ได้รับคำสั่ง/นโยบายที่ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย และไม่เป็นธรรม  
        (1.6) กำหนดแนวทางปฏิบัติในการทำงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การ
เลื่อนตําแหนง และการมอบหมายงาน อย่างเป็นธรรม 
        (1.7) เผยแพรเกณฑการประเมินบุคลากร และผลการประเมิน การ
ปฏิบัติงานใหแกบุคลากรทราบ  
        (1.8) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานแกบุคลากรในองคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเผยแพรประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบหมายงานใหแกบุคลากรและสาธารณะทราบ 
         (1.9) มีการจัดประชุมชี้แจงทำความเขาใจรายละเอียดของงานที่
มอบหมาย โดยกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงคขอบเขตงาน กำหนดระยะเวลา รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวของ 
เพ่ือให้ผู้รับมอบหมายงานเขาใจ และเปิดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาขอตกลงรวมกัน อย่าง
น้อย 2 ครั้ง ในแต่ละปงบประมาณ  
        (1.10) สงเสริมใหบุคลากรมีสวนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
ประจําปและเผยแพรใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน  
        (1.11) กำหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร
เพ่ือเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงานอย่างเป็นระบบ และเผยแพรหลักเกณฑหรือเงื่อนไขดังกล่าวใหแก
บุคลากรและสาธารณชนทราบ 
        (1.12) ประชาสัมพันธ์ข่าวการฝึกอบรม การศึกษาดูงานให้แก่บุคลากร
ทราบอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเทาเทียมกัน  
        (1.13) มีการจัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี 
             (2) สงเสริมใหพนักงานสวนทองถิ่นมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของ
ตนเอง โดยมีการประเมินบุคคล โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่นในตําแหนงที่ปฏิบัติ
และประโยชนที่หน่วยงานได้รับจากการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่นผู้นั้นตามประกาศหลักเกณฑการ
บริหารงานบุคคลที่ กจ.กท. หรือ ก.อบต. กำหนด 
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             (3) สงเสริมใหประชาชนมีสวนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแล การบริหารงาน
บุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายขาราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ดังนี้  
        (3.1) มีการนำผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการ
พิจารณาการบริหารงานบุคคล  
        (3.2) มีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่กำหนดใหองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ้
       2.2) การป้องกันการทุจริตในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ    จัด
จ้าง การบริหารพัสดุและการใชประโยชนทรัพยสินของทางราชการ  
    (1) สร้างความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณการ จัดซื้อ  จัด
จ้าง การจัดหาพัสดุและการใชประโยชนในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาใหมีเนื้อหาเพ่ือใหมีการแกปญหาในเรื่อง
ต่อไปนี้ด้วย 
        (1.1) มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ 
ใหประชาชนได้รับทราบผ่านเว็บไซตและชองทางต่าง ๆ ตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำป รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานสรุปผลการใชจ่ายงบประมาณ
ประจำปตามวงรอบ ที่กฎหมาย/ระเบียบกำหนด แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและรายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายป  
        (1.2) มีการจัดประชุมที่เปิดเผย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประชุมเพ่ือ
จัดทำขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่สามารถติดตามการดำเนินงานได้ เช่น จัดให้
มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภาท้องถิ่นในเรื่องงบประมาณ หรือเรื่องที่มีผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนที่ผ่าน
หอกระจายข่าว เสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/เว็บไซต/สื่อสังคมออนไลน์ 
        (1.3) มีมาตรการปองกันการใชจ่ายงบประมาณที่ ไม่สมควร ผิด
วัตถปุระสงค ์ไม่มีประสิทธิภาพ 
        1.4) เผยแพรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใชจ่ายงบประมาณใหบุคลากร
ทราบ เช่น แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ความคืบหน้า ความคุ้มค่า หรือประโยชนที่จะเกิดข้ึน  
        (1.5) สงเสริมมาตรการในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวของกับงบประมาณ 
ใหเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 
        (1.6) มีมาตรการปองกันในการเอ้ือประโยชนธุรกิจของตน/ พวกพอง  
        (1.7) สงเสริมใหบุคลากรทุกสํานัก/กอง/ฝาย มีสวนรวมใหมีการติดตาม
ความกาวหนาการเบิกจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจัดใหมีการประชุมและรายงานการ
ใชจายงบประมาณประจําเดือน/ประจํา ไตรมาส  
        (1.8) กําหนดกลไกใหบุคลากรมีสวนรวมในการตรวจสอบการเบิกจ่าย
งบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกตอง (Cross Check)  
        (1.9) วิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง และนําผลการวิเคราะหนําเสนอผู
บริหารเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อในปงบประมาณถัดไป  
        (1.10) จัดทำแนวทางปฏิบัติ/ิระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การ
ยืมทรัพยสินของราชการที่ถูกตองตามระเบียบกฎหมาย กําหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/
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การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่ สะดวก เปดเผยและตรวจสอบไดทั้ งกรณีการยืมของบุคคลภายในและ
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน  
        (1.11) จัดทําคูมือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของ
ราชการ การยืมทรัพยสินของราชการ 
         (1.12) เผยแพรประชาสัมพันธแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ แผนผังขั้นตอนในการดำเนินการให้บุคลากรและประชาชนได
รับทราบ 
    (2) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแล การบริหาร
งบประมาณ การรับ - จายเงิน การจัดหาพัสดุการหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ โดย 
          (2.1) จัดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
การจัดหาพัสดุ ุการตรวจรับพัสดุ เช่น สังเกตการณ์ ติดตามผลการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจาง การจัดหา
พัสดุการตรวจรับพัสดุ  
          (2.2) ฝกอบรมใหความรูที่เก่ียวของกับการพัสดุ  
          (2.3) จัดใหมีและการเผยแพรรายละเอียดขอมูลการดําเนินโครงการ
และการใชงบประมาณให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับทราบ และตามช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้
โดยสะดวก รวมถึงใหข้อมูลที่ว่านี้แก่บุคคลที่ร้องขอหรือขอดู 
          (2.4) จัดทํ ารายงานการใชจายงบประมาณประจําป โดยระบุ
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการใชจาย จํานวนงบประมาณที่เบิกจาย และเผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากรและ
สาธารณชนไดรับทราบ 
          (2.5) จัดเวทีรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากบุคลากรภายในผู้
มีสวนไดสวนเสีย เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการใชจายเงินงบประมาณใหมีความโปรงใสคุ้มค่า และสร้างการมี
ส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
          (2.6) กําหนดกลไกในการติดตามตรวจสอบการดําเนินการตาม
แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสินของ ราชการอยางเครงครัด วาง
ระบบการจัดทําระเบียนการเบิกทรัพยสินของราชการ ทะเบียนการยืมทรัพยสินของราชการอยางเปนระบบ 
       2.3) การป้องกันการทุจริตในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน 
    (1) สร้างความโร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให
เกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ โดยใหความสําคัญในเรื่องตอไปนี้มาใช
ประกอบการพิจารณาดวย  
          (1.1) พัฒนาระบบการใหบริการ เพ่ือใหเกิดมาตรฐานการใหบริการที่
เทาเทียมกัน เชน บัตรคิว หรือนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดระบบคิว 
          (1.2) จัดทําแนวทาง หรือคูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตาม
ภารกิจของหน่วยงาน แสดงขั้นตอนระยะเวลา อัตราค่าบริการ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยเผยแพร
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
          (1.3) รายงานผลการปฏิบัติ งานตามคู มือหรือมาตรฐาน  การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานตอสาธารณชน  
          (1.4) ใหบริการโดยไมเลือกปฏิบัติอยางยุติธรรมเสมอภาค  
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          (1.5) นําเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ 
และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
          (1.6) จดัให้มีการบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E - Service) 
    (2) มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ โดย 
          (2.1) จัดใหมีการอํานวยความสะดวกในการบริการประชาชน และผู
มาติดตอ  
          (2.2) มีการนำข้อมูลและระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
ให้บริการอยางมีคุณภาพ เชน การจองคิวออนไลนจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การชําระ
ภาษีผานระบบอินเทอรเน็ต  
          (2.3) จัดทําบริการเชิงรุก จัดชุดบริการเคลื่อนที่ใหบริการนอกสถานที่ 
หรือในชวงนอกวันและเวลาราชการ 
          (2.4) จัดฝึกอบรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูให
บริการ อยางนอยปละ 1 ครั้ง  
          (2.5) ผูบริหารจัดประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากรอยางนอย       
ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน และการบริการใหดีขึ้น และเผยแพรประชาสัมพันธผลการประชุมใหบุคลากรและประชาชนทราบ  
          (2.6) มีการติดตามและประเมินผลการให้บริการอย่างเป็นระบบ เช่น  
จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ ณ จุดใหบริการ ในรูปแบบที่งายและสะดวกตอผู
มารับบริการ รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลบันทึกสถิติการให้บริการ ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ ตลอดจน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน มีการประมวลผลสรุปและวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจ 
และนํามาปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ รวมทั้งเผยแพรผลการประเมินความพึงพอใจใหบุคลากรภายใน
และสาธารณชนทราบ  
          (2.7) จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการ โดยนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกตใชงานใหมีความสะดวก รวดเร็ว งายตอการใชงาน และคุมคา หรือ
มีการพัฒนาคิดคน หรือนํานวัตกรรมในการให้บริการมาใช้เพ่ือจัดบริการสาธารณะต่าง ๆ สามารถตอบสนอง
ปัญหาความต้องการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับจํานวน
ผูมารับบริการในแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพความรูดานเทคโนโลยีของบุคลากรผู
ดูแลระบบอยางตอเนื่อง 
    (3) ส่งเสริมให้ประชาชน ภาคธุรกิจ เอกชน และภาคประชาสงคม ั มีส่วน
ร่วมในการใหบริการสาธารณะ โดยสงเสริม/สนับสนุน/เปดโอกาสให ประชาชน ตัวแทนจากภาคธุรกิจ และ
ภาคประชาสังคมในทองถิ่น เขารวมในการดําเนินงานในกิจกรรมสาธารณะและบริการสาธารณะ ผานการเป
นคณะกรรมการ คณะทํางาน และอาสาสมัครประเภทตาง ๆ 
       2.4) การประกาศใช NO Gift Policy 
     ผูบริหารประกาศตนเปนหนวยงานที่บุคลากรทุกคนไมรับของขวัญและ
ของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาที่ (NO Gift Policy) 
       2.5) การสร้างวัฒนธรรมในการให้บริการอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ ไดแก 
     (1) ผูบริหารกําหนดประเด็นการใหบริการอยางเทาเทียมกันไวในพันธกิจ
ของหนวยงาน  



12 
 

     (2) กําหนดแนวทางในการดําเนินการรวมกันอยางตอเนื่อง 
           3) จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามมาตรการเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปร
งใสของหนวยงาน โดยตองแสดงขอมูลรายละเอียดการนํามาตรการ เพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสไป
สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
        2.2.3 การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
                 1) มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยควรมีข้อมูลรายละเอียด
ของแผน เชน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ชวงเวลาดําเนินการ เปนตน  
                 2) มีการทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามบริบทและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยใหบุคลากรและประชาชนเขามามีสวนรวม 
                 3) จัดทํารายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป  
                 4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําปี ทั้งนี้ตองมีการ
เผยแพรแผนฯ รายงานผลการดําเนินการใหประชาชนทราบผานทางเว็บไซตของหนวยงานในทุกปี 
     2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
        กิจกรรม : กำหนดให้มีกรอบการใช้ดุลพินิจของฝ่าบบริหาร/เจ้าหน้าที่/ให้เป็นไปตาม  
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก 
        2.3.1 จัดทำข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ใชดุลพินิจดวยความสุจริตภายใตกรอบธรรมาภิบาล  
        1) มิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือร้องขอให้ผู้ใช้บริการพา
ไปสถานที่บันเทิงรวมถึงรองขอสิ่งอํานวยความสะดวกหรือประโยชนอ่ืนใด เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการใหบริการ
ตามอํานาจหนาที ่ 
       2) มิใหเจาหนาที่ที่ใหบริการเอ้ือประโยชนหรือเลือกปฏิบัติตอผูใชบริการบางคน
เนื่องจากมีความสัมพันธสวนตัว  
       3) มิใหเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่อยางไมเปนธรรมหรือมีการใหความชวยเหลือเป็น
พิเศษแกบุคคลอื่นเพ่ือประโยชนตอบแทนสําหรับตนเองและพวกพองหรือบุคคลอื่น 
      2.3.2 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดำเนินการ
เกี่ยวกับการบริการประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือข
ายสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
       1) เปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจนพร้อมระบุผู
รับผิดชอบงานใหบริการในทุกกระบวนการใหทราบ  
       2) ใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการใหบริการ  
       3) จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใชใหบริการ 
      2.3.3 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทน หรือการดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุม
ชนและประชาชน  
       1) ใหขอมูลหนาที่ความรับผิดชอบและผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  
       2) เพ่ิมการมอบอํานาจบางเรื่องใหระดับรองผูบริหารหรือพนักงานทองถิ่นในการ
อนุมัติอนุญาต  
       3) จัดทําคําสั่งมอบหมายผูรักษาราชการแทนกรณีไมอาจปฏิบัติงานได  
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       4) กรณีการลงนามอนุมัติอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดทำบัญชีสรุปการ
มอบอํานาจแนบทายคําสั่ง  
       5) กรณีอํานาจเฉพาะของผูบริหารไมสามารถมอบอํานาจไดหรือผูบริหารทองถิ่น
มอบอํานาจใหผูมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง ใหจัดทําเปนคําสั่งและประกาศใหประชาชนทราบดวย 

  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีสว่นร่วมของภาคประชาชน 
     การพิจารณากําหนดใหมีโครงการ/กิจกรรมประกอบแผนงานนี้โดยกําหนดใหมีวัตถุประสงค
กลมุเปาหมาย ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สอดรับกับการมิติท่ี 3 ในลักษณะดังนี้ 
  3.1 การสงเสริมให ประชาชนมีสวนรวมบริหหารกิจการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
  กิจกรรม : พิจารณากําหนดใหมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะทําใหประชาชน หรือ
ประชาคมในทองถิ่นไดมีโอกาสเขามารับทราบและมีสวนรวมใหความคิดเห็น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การจัดทำงบประมาณ การจัดทำกิจกรรมอ่ืนใด รวมทั้งการมีสวนรวมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น 
        3.1.1 การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ  
        1) แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดทำแผนพัฒนา โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชน
ที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิเหมาะสม หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดเขารวมเปนคณะกรรมการ/คณะทางานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจำนวนสัดส่วนที่มีผลต่อการตัดสินใจในการบริหารโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ  
        2) การมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ  
        3) การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
        4) การมีสวนรวมดําเนินการตามโครงการ 
        3.1.2 การมีสวนรวมตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน  
        1) แตงตั้งเปนกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
        2) การมีสวนรวมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ  
        3) การมีสวนรวมในการปรับปรุงแกไขโครงการ  
        4) กําหนดใหมี/ปรับปรุงประกาศสภาทองถิ่น เรื่อง ระเบียบวาดวยการให 
ประชาชนเขาฟงการประชุมและการปรึกษาของสภาทองถิ่นตามระเบียบฯ ใหมีความเหมาะสมกับบริบทแตละ
พ้ืนที่ รวมทั้งประชาสัมพันธเกี่ยวกับวันเวลาและกําหนดการประชุมสภาทองถิ่น 
  3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
  กิจกรรม : พิจารณากําหนดใหมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะทําใหประชาชน หรือผูมา
รับบริการหรือผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับระบบการรองเรียนของหนวยงาน สามารถแบงเปนประเด็น ไดแก การ
ตอบสนองขอรองเรียน ชองทางการรองเรียน และการแจงผลการรองเรียน 
        3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเป็นอยู่และ
สุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น 
        1) จัดประชาคมสงเสริมและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น 
หรือเข้าร่วใประชุมประชาคมประชาคม เพ่ือกำหนดทิศทางนโยบาย หรือแผนพัฒนาทองถิ่นดวยความสมัครใจ 
ตามวันเวลา และสถานที่ที่เหมาะสม สอดคลองกับวิถีชุมชน ไมชี้นํา ครอบคลุมตามสัดสวนทุกพ้ืนที่อยางเสมอ
ภาคและเทาเทียมกัน  
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        2) นำผล/ข้อเสนอต่าง ๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ไปขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม ผานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ขอบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  
        3) สนับสนุนเครือขายภาคประชาสังคม 
        3.2.2 มีระบบและชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกข ผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย  
        1) มีการจัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือ
กำหนดช่องทางการรองเรียนและหลักเกณฑ/วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการ จัดการเรื่องรองเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ  
        2) มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องรองเรียนรองทุกขเพ่ือดําเนินการ 
ตามกระบวนการใหเปนไปอยางรวดเร็ว  
        3) มีการประกาศเผยแพรชองทาง/กระบวนการเรื่องขั้นตอนรองเรียน 
        3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ได้
ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/รองทุกข  
        1) มีการแก้ไขข้อร้องเรียนร้องทุกข์ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่สามารถ
ดำเนินการได้ทันตองชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ  
        2) มีชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนติดตามผลไดดวยตนเอง 
และการรายงานผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบ  
        3) มีการแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้ร้องทราบอย่างเหมาะสม  
        4) มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานเดียวกัน  
        5) มีการจัดทําฐานขอมูลเรื่องรองเรียน มีการวิเคราะหและกําหนดแนวทางใน
การปองกันและแกไขไมใหเกิดปญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  
        6) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุปญหาอุปสรรค และ
แนวทางแกไขและเผยแพรใหสาธารณชนทราบ 
  3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของของภาคประชาชนและบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการ
ทุจริต 
  กิจกรรม : พิจารณากําหนดใหมีแผน/โครงการ/กิจกรรม การสงเสริมแนวรวมหรือการสราง
เครือขายกับทุกภาคสวนในการปองกันการทุจริต/การเฝาระวังการทุจริตในเขตพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
        3.3.1 สงเสริมใหมีเครือขายภาคประชาชน/องคกรชุมชน ในการปองกันและตอตาน
การทุจริต  
        1) ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นเครือข่ายมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเฝ้าระวัง
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
        2) สงเสริมใหประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและตอตานการทุจริต ดวย
การชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทําการทุจริต  
        3.3.2 สงเสริมใหเครือขายภาคประชาชนมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต  
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        1) มีการเผยแพร่หลักการแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เชน มี
เวทีบอรด เว็บไซต หรือชองทางอ่ืน ๆ  
        2) สรางชุมชนเฝาระวังการทุจริต  
        3.3.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต มีการพัฒนาเครือขายและผนึก
ความรวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อเฝาระวัง และตอตานการทุจริต (ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม) 

  มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     การพิจารณากําหนดใหมีโครงการ/กิจกรรมประกอบแผนงานนี้โดยกําหนดใหมีวัตถุประสงค
กลมุเปาหมาย ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สอดรับกับการมิติท่ี 4 ในลักษณะดังน ี้ 
  4.1 การจัดวางระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
การทุจริต 
        4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน  
        1) มีหนวยงานตรวจสอบภายใน/มีผูปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบภายในที่มีการ
ทํางานอยางเปนอิสระ  
        2) มีการนำผลการตรวจสอบภายในไป ใช้ ในการปรับปรุง  เพ่ื อให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต  
        3) มีการเผยแพรผลการตรวจสอบภายในใหสาธารณชนทราบ  
        4.1.2 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน  
        1) มีระบบการควบคุมภายใน  
        2) มีการนำผลการควบคุมภายในไปใช้ปรับปรุง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน
การปองกันการทุจริต  
        3) มีการเผยแพรผลการควบคุมภายในใหสาธารณชนทราบ  
        4.1.3 มีการจัดใหมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
        1) มีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดำเนิน
โครงการ ที่อาจกอใหเกิดการทุจริต  
        2) จัดทำนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการดําเนินการที่อาจกอใหเกิดการทุจริต  
        3) เผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งขอมูลประกอบดวยเหตุการณ ความ
เสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซตขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
        4.2.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรูความเขาใจ ในการ
ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว การพิจารณาใหมีแผนงาน/โครงการ
สําหรับสมาชิกสภาทองถิ่นเปนการเฉพาะ หรือร่วมกับฝ่ายบริหาร/พนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่นเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของสภาทองถิ่น และการเสริมสรางความรูในการปฏิบัติหนาที่
ของฝายบริหารใหเปนตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 
        4.2.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไวโดยไมฝกใฝฝายใด การให
ความรูความเขาใจตามโอกาสเกี่ยวกับขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา ไม่ว่าจะเป็นการตั้ง
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คณะกรรมการตรวจสอบ การตั้งกระทู้ รวมทั้งการทำความเข้าใจล่วงหน้าในข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่
เกี่ยวกับเรื่องทีฝ่่ายบริหารเสนอให้สภาพิจารณา 
  4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
        4.3.1 มีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
        1) โดยจัดทําคูมือ/แนวทางการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับเรื่อง
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะตองแยกออกจากคูมือการ
จัดการเร่ืองรองเรียนทั่วไป และเผยแพรไวบนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มี
รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
            (1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการรองเรียน  
            (2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องรองเรียน  
            (3) สวนงาน/เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ และ  
            (4) ระยะเวลาในการดําเนินการ  
        2) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากร 
และประชาชนทราบโดยทั่วกัน ณ ที่ทําการและเว็บไซตหนวยงาน 
        4.3.2 จัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยสําหรับผูรองเรียน  
        1) จัดใหมีชองทางการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และดําเนินการใหมีเจา
หน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน กลาวหาบุคลากรในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ โดยมิชอบผานทางชองทางออนไลนอยูบนหนาเว็บไซต
หลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยแยกตางหากจากชองทางทั่วไป เพ่ือเปนการคุมครองขอมูลของผู้แจ้ง
เบาะแส และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
         2) จัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และการรายงานผล
การดำเนินการหรือความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ  
        3) มีการจัดทําขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหนาที่ของหนวยงาน 

 3. ขัน้ตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
  1. จัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นไปดวย
ความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงควรแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งอยางนอยควรประกอบดวย  
      1) ผูบริหารทองถิ่น/รองผูบริหารทองถิ่น/หรือฝายบริหารที่ไดรับมอบหมาย  
      2) ประธานสภาทองถิ่น/รองประธานสภาทองถิ่น/สมาชิกสภาทองถิ่น  
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      3) ปลัดองคการบริหารสวนทองถิ่น/รองปลัดองคการบริหารสวนทองถิ่น  
      4) ผูอํานวยการกองคลัง/ผูอํานวยการสํานักการคลัง/หัวหนาสวนการคลัง/ฝายการคลังที่
ไดรับมอบหมาย  
      5) ผูอํานวยการกองวิชาการ/ผู รับผิดชอบการวางแผนและจัดทํานโยบายที่ ไดรับ
มอบหมาย  
      6) นิติกร/เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน  
      7) ผูที่ไดรับมอบหมายอื่น ๆ  
      โดยใหคณะทํางานมีหนาที่ ดังนี้  
      1) ศึกษาวิเคราะหทําความเขาใจกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต  
      2) ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
      3) วางแผน จัดทํา ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
      4) กํากับดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
      5) จัดทํารายงานติดตามและสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
      6) หนาที่อ่ืน ๆ ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นควรเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมกับ
สภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ  
  2. ศึกษารายละเอียดการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
      ศึกษากรอบ รูปแบบ และรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประกอบดวย 4 มิติดังนี ้ 
      มิติที่ 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต  
      มิติที่ 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส  
      มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน  
      มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

  ขั้นตอนที่ 2 ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไดจัดทําแนวทางการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยมีขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ดังน ี้ 
  (1) การกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
       กอนทําการประเมินความเสี่ยงหนวยงานตองกําหนดเกณฑสําหรับใชในการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการที่ทําการประเมินตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 2 
ปจจัย คือดานโอกาส และดานผลกระทบและการใหคะแนนทั้ง 2 ปจจัย รายละเอียด ดังนี้  
       โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเปนไปไดที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงใน
ช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถ่ี หรือความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณนั้น ๆ  
       ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนจากความเสี่ยงนั้น 
โดยสามารถ แบงเปนผลกระทบทางดานการเงินและผลกระทบที่ไมใชการเงิน 
  (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
       เปนขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยงการทุจริต การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตโดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณที่มีโอกาสเกิด
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ความเสี่ยงการทุจริตวามีรูปแบบพฤติการณการทุจริตที่ในแตละขั้นตอนในการดําเนินงานของกระบวนงานหรือ
โครงการที่ทําการประเมิน ใหละเอียดและชัดเจนมากท่ีสุดวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร โดยผูปฏิบัติงานหรือ
รับผิดชอบกระบวนงานหรือโครงการ (Risk Owners) และตัวแทนของหนวยงาน อาจมีการรับฟงความคิดเห็น
จากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกดวยก็ได เนื่องจากการประมินความเสี่ยงการทุจริต Risk Owners สวนใหญไม
ยอมรับหรือบิดเบือนในความบกพรองของตนเอง ผูประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงไมใช Risk Owners เทานั้น 
       การคนหาความเสี่ยงการทุจริต คนหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดวาจะเกิดซํ้าสูง   
มีประวัติอยูแลว (Known Factor) และไมเคยเกิดหรือไมมีประวัติมากอน แตมีความเส่ียงจากการพยากรณใน
อนาคตวามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เปนการตั้งสมมุติฐานหรือเปนการพยากรณลวงหนาที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพ่ิมเติม (Scenario) เปนการมองขอมูลไปขางหนา (Forward-looking information) 
โดยไมคํานึงวาหนวยงานมีมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยูแลวหรือไม โดยการมองความเสี่ยงการ
ทุจริตดวยขอมูลที่เลวรายที่สุด (Worst Case) หลักการที่สําคัญตองไมเอาปญหาหรือขอจํากัดจากการ
บริหารงานในปจจุบัน เชน ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยีไมมีหรือไมพอ บุคลากรไมมีความรูความเข
าใจ ไมมีจิตสํานึก ซึ่งเปนความเสี่ยงท่ีการดําเนินงาน อาจไมบรรลุเปาหมายมาปนกับความเสี่ยงการทุจริต 
เพราะจะทําใหละเลยการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
       การใหคะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากข้ันตอนการดําเนินงานพิจารณาจาก 
2 ปจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะไดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการ
ทุจริต (Risk Score) เพ่ือนํามาจัดระดับความรุนแรงของความเส่ียงการทุจริตวาอยูในระดับ สูงมาก สูง ปาน
กลาง หรือตํ่า 
  (3) การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
       มาตรการ หมายถึง วิธีการที่จะทําใหไดรับผลสําเร็จ (วิธีปองกัน) หรือแนวทางที่ตั้งขึ้น
เพ่ือไมใหเกิดสิ่งที่ไมพึงปรารถนา แลวนํามาจัดทําเปนแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือควบคุมหรือลด
โอกาสเกิดการทุจริตโดยลําดับ ความความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโชนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่โซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับ 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หนวยงานควรทําการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และ
ประเมินความคมุคาเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ไดจากการประเมินมาประกอบดวย 
       การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการ
ทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in 
place) มาทําการประเมินวามีประสิทธิภาพอยูในระดับใด ดี พอใช หรือออน เพ่ือพิจารณาจัดทํามาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพ่ิมเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุมความเสี่ยงการ
ทุจริตควรเชื่อมโยงใหมีความสอดคลองกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ และควรตองมีการติดตามเพ่ือประเมินการ
บริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว เพ่ือเปนการยืนยันผลการปอง
กันหรือแกไขปญหาวามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด หรืออาจตองเพ่ิมเติม หรือปรับปรุงแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตใหม่หากพบว่ารูปแบบการทุจริตหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตามวงจร PDCA (Plan - 
Do - Check - Action) 
  ขั้นตอนที่ 3 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
  พิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส     
(พ.ศ. 2566 – 2570) ใหครอบคลุมตามรายเอียดกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติปองกันการทุจริตฯ ดังนี้  
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  (1) ทบทวนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565)  
  (2) นำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 มาจัดทำแผนปฏิบัติการป
องกันการทุจริตฯ 
  (3) พิจารณาเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ อ่ืน ๆ ที่สอดคลองกับกรอบการจัดทํา
แผนฯ ที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่มาจัดทําเปนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ  
  (5) จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบหรือเคาโครงแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตฯ ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 
       สวนที่ 1 บทนํา  
       - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร  
       - หลักการและเหตุผล (สภาพปญหาการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)  
       - วัตถุประสงคของการจัดทําแผน เปาหมาย ประโยชนของการจัดทําแผน  
       สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
       - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการในปงบประมาณ 
แยกตาม 4 มิต ิ 
       สวนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

  ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
  กํากับติดตามใหดําเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่ไดกําหนดไว ทั้งนี้ควรมีการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตาง ๆ ที่ไดดําเนินการ เพ่ือจะไดปรับปรุงการดําเนินโครงการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการดําเนินการผานระบบ E – PlanNACC 
  การรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผานระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (E - PlanNACC) กําหนด 2 รอบ ดังนี้ (รายงานผานระบบออนไลน
เทานั้น) 
  1. รอบ 6 เดือน  
  ชวงเวลา : ภายในเดือนเมษายน  
  วิธีดําเนินการ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส รอบ 6 เดือน ผ่านระบบ              
E - PlanNACC ภายในวันที่ 30 เมษายน  
  2. รอบ 12 เดือน  
  ชวงเวลา : ภายในเดือนตุลาคม  
  วิธีดําเนินการ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส รอบ 12 เดือน ผ่านระบบ             
E - PlanNACC ภายใน วันที่ 31 ตุลาคม 
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  ขั้นตอนที่ 6 การติดตามประเมินผลการนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
  1. สํานักงาน ป.ป.ช. ดําเนินการติดตามความคืบหนาและการประเมินผลการดําเนินงานผาน
ระบบ ระบบ E - PlanNACC และพิจารณาคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือลงพ้ืนที่นิเทศตอไป  
  2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นเตรียมพรอมรับการนิเทศติดตาม 

 ข้อเรียนเสนอ 

 เพ่ือให้การขับเคลื่อนด้านการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่สายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง   
มีประสิทธิภาพ และการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส     
(พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลตำบลแม่สายเป็นไปตามกรอบและขั้นตอนของการจัดทำแผนฯ จึงเห็น
ควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 
 1. ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนรายงานการเข้าร่วมสัมมนาฯ ให้ทุกส่วนราชการในสังกัดทราบ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการจัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
 2. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลตำบลแม่สาย 
 3. แจ้งประสานงานเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล จัดเก็บข้อมูลรายงานการเข้าร่วมสัมมนาฯ    
ใน “คลังความรู้ KM” บนเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สาย (www.maesai.go.th) 
 อนึ่ง งานนิติการ ได้ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ มาพร้อม
แล้ว หากเห็นชอบโปรดลงนาม 

  จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณา  

 

 

 

 
       

 

(นายจักรี  มาวิเลิศ)
      ผู้ช่วยนิติกร

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรพิจารณาลงนามตามเสนอ

-เพื่อโปรดพิจารณา
-เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

http://www.maesai.go.th/

