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 “คู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  ส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)”  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความรู้ความเข้าใจถึงกรอบและแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  และความสามารถน าไป
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานปูองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใสสุจริต  และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  ซึ่งจะส่งผลให้
ประชาชนเกิดความม่ันใจและศรัทธาในการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน 

 เทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้พัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติ
การปูองกันการทุจริตและความโปร่งใส  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (พ.ศ.2566 - 2570)  ให้
สอดคล้องกับแผน  3  ระดับ  ได้แก่  ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี (พ.ศ.2561 - 2580)  แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)  ประเด็นที่ (21)  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  แผนการ
ปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ  และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยน าหลักธรรมาภิบาลส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกลการพัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  โดยประกอบด้วย  4 
มิติ  ดังนี้ 

 มิติที่  1  การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
 มิติที่  2  การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
 มิติที่  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 มิติที่  4  การยกระดับกลไกลการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  อันจะน าไปสู่เปูาหมายของแผ่นบท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)  ประเด็นที่ (21)  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ที่ก าหนดไว้ว่า  “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

 

 

เทศบาลต าบลหนองแวง 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  มาตรา  65  ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  ตามหลักธรรมภิบาลเพ่ือใช้ในกรอบในการจัดท า
แผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เปูาหมายดังกล่าว  โดยมี
ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ.2561 - 2580)  เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์  ในปี  พ.ศ.
2580  กล่าวคือ  “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยมีเปูาหมายในการพัฒนาประเทศ  “ประเทศชาติมั่นคง  ประชาชนมีสุข  
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สังคมเป็นธรรม  ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  โดยจะมีการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศหลากหลายมิติ  ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยเป็นคนดี  เก่ง  และมี
คุณภาพ  สร้างโอกาสและมีความเสมอภาคทางสังคม  สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ.2561 – 2580)  ในประเด็นที่ (21)  การต่อต้านทุจริต
และประพฤติมิชอบ  ก าหนดเปูาหมายว่า  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยก าหนด
ตัวชี้วัดไว้ว่า  ในปี  พ.ศ.2580  ประเทศไทยต้องมีดัชนีการการรับรู้การทุจริต  (Corruption Preception 
Index - CPI)  อยู่ในอันดับ  1  ใน  20  และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  73 คะแนน  (คะแนนเต็ม  100  
คะแนน)  เพ่ือบรรลุผลดังกล่าวจึงได้น าผลการประเมิน  ITA  ไปก าหนดตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายว่าหน่วยงานที่
เข้าร่วมการประเมิน  ITA  ทั้งหมด  (ร้อยละ  100)  ต้องได้คะแนน  90  คะแนนขึ้นไป  โดยในระยะที่  2  
(พ.ศ.2566-2570)  ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า  ในปี  พ.ศ.2570  ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต  (Corruption Preception Index - CPI)  อยู่ในอันดับ  1  ใน  43  และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 
57  คะแนน  และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน  ITA  ทั้งหมด  (ร้อยละ  100)  ต้องได้คะแนน  85  
คะแนนขึ้นไป 

 องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ  (Transparency International -IT)  เพ่ือเผยแพร่ผลคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Preception Index - CPI)  ประจ าปี  พ.ศ.2563  ผลปรากฏว่า
ประเทศไทยได้  36  คะแนนจากคะแนนเต็ม  100  คะแนน  ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปี  2562  แต่ในสวน
ของอันดับได้ปรับตังลดลงเป็นอันดับที่  104  จากอันดับ  101  ย่อมสะท้อนให้ได้เห็นว่าประเทศไทยยังต้อง
แก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน 

 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  7,850  แห่ง  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระบบบริหารราชการการกระจายอ านาจการปกครอง  ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นเป็นกลไกลหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
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เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  
ถือเป็นกลไกลส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วประเทศ  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปราศจากการทุจริตน าเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นตัวเอง  พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่าง
แท้จริง  ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ  การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยยึดหลักการปกครอง
ชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะรวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่  ส่วนการ
ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด  และต้องเป็นเพื่อการ
คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

 ตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ส านักงาน  ป.ป.ช.  ได้ด าเนินการส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้แสดงเจตต านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม  ด้วยการ
จัดท าแผนการปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  และแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ช่วงปี  พ.ศ.2561 
– 2565  เพ่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส  มีความเข้มแข็งในการบริหารงาน
ราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือตามหลักธรรมาภิบาล  บังเกิดประโยชน์แก่ประชาชน  อัน
เป็นการยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  มุ่งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการปูองกันการทุจริต  จึงได้ด าเนินการ
จัดท าคู่มือ  “แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)”  เพ่ือเป็นเครื่องมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประกอบการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตและน าสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ  โดยได้พัฒนากรอบการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยได้มีกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสส าหรับองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) ให้มีความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ แผนระดับ 
ที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนระดับที่  
2 สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการ 
ทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง 
แห่งชาติ ในส่วนเปูาหมายที่ให้ หน่วยงานภาครัฐมีระบบปูองกันและแก้ไขการทุจริตและประชาชนไม่เพิกเฉย 
ต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัด คือ ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions  
Index : CPI) ของประเทศไทย และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต และแผนระดับ 
ที่ 3 ที่เก่ียวข้อง คือ แผนปฏิบัติการด้าน การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยน าหลักธรรมาภิบาล 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไก ในการพัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้อง กับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือให้บรรลุค่า 

 2 

2  



เปูาหมายของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้ว่าในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้าร่วม การประเมิน ITA ทั้งหมด    
(ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริต  
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน 

แผนระดับ  1  
     
ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  พ.ศ. 2561 - 2580 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  พ.ศ. 2561 – 2580  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการปูองกันการทุจริตไว้  คือ  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยก าหนดเปูาหมายไว้ว่า  ภาครัฐมีความ
โปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประกอบด้วย  8  ประเด็นได้แก่ 

1)  ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ตอบสนองความต้องการ  และ 
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว  โปร่งใส 

 2)   ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงในการ
พัฒนาทุกระดับ  ทุกประเด็น  ทุกภารกิจ  และทุกพ้ืนที่ 

2)  ภาครัฐมีขนาดเล็กลง  เหมาะสมกับภารกิจ  ส่งเสริมให้ประชาชนและ 
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

3)  ภาครัฐมีความทันสมัย 
4)  บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง  ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตส านึก  มีความสามารถสูง   

มุ่งม่ัน  และเป็นมืออาชีพ 
5)  ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6)  กฎหมายมีความสอดคล้องกับบริบทต่างๆ  และมีเท่าที่จ าเป็น 
7)  การบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 
แผนระดับ  2  
 
1.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580)  ประเด็นที่  (21)  การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  เพ่ือไปสู่การปฏิบัติในระดับโครงการ  โดยสรุปได้ดังนี้ 
 เป้าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ตัวช้ีวัด : ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย  (Corruption 
Perception Index : CPI)  โดยประกอบแผนย่อย 2 แผน  ได้แก่ 
 1.1 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยมีแนว
ทางการพัฒนา  ดังนี้ 
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1) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี  มีวัฒนธรรมสุจริตและการปลูกฝัง  และหลอมวัฒนธรรมใน 
กลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย  ทุกระดับ 

2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อ 
ไปในทางทุจริต 

3)  การพัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีคุณธรรม   
จริยธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริต  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

4)  ปรับ  “ระบบ”  เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
5)  ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
เป้าหมายของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(1)  ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื้อสัตย์สุจริต 
(2)  คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

   1.2  แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต  โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
 1)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกลการปราบปรามการทุจริต 
 2)  ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 3)  พัฒนากรจัดองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต  
 เป้าหมายของแผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
 การด าเนินการทุจริตมีความรวดเร็ว  เป็นธรรม  โปร่งใส  ไม่เลือกปฏิบัติ 
 

2.  แผนปฏิรูปประเทศ 

 เป้าหมาย  แผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ได้แก่ 

(1) เป้าหมาย   ประเทศไทยปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
          ตัวชี้วัด  คือ  คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (Corruption Perceptions 
Index : CPI) 

(2) เป้าหมาย  หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
ตัวช้ีวัด  คือ  ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน  ITA  (85  คะแนน) 

 เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนปฏิรูปฯ   เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้ก าหนดประเด็นปฏิรูป
เป็น  4  ด้าน  ดังนี้ 
   1.  ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง  ประกอบด้วย  5  กลยุทธ์  ดังนี้ 

1) เร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยความร่มมือระหว่างภาครัฐ   
ภาคเอกชน  และภาคประชาคม 

2) ผลักดันให้มีกฎหมายรับรองการรวมตัวของประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบภายใน  2  ปี 
3) ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวรังเกียจการทุจริต  และมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริตด้วยการชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการ 

กระท าความผิด 
4) การสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดคดโกง  เพื่อต่อต้านกี่ทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยการเริ่มจากเด็ก   

เยาวชน  และผู้ปกครอง 
5) เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ 
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2. ด้านการป้องปราม  ประกอบด้วย  12  กลยุทธ์  ดังนี้ 
 1) ให้ส่วนราชการบริหารงานบุคคลที่เป็นตามระบบคุณธรรม  (Merit Syatem)  ได้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น  “คนดี  คน 

เก่ง  คนกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง” 
 2) ให้หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  หรือผู้บังคับบัญชา  มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ  กรณี
ปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 
 3) เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นไกทลอิสระและมีความเป็นมืออาชีพในการเฝูาระวังการทุจริตในหน่วยงาน 
 4) ให้มีการลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในการใช้อ านาจรัฐที่ได้มอบหมาย 
 5) ให้เจ้าพนักงานของรัฐบริการประชาชนตามหน้าที่ที่ได้รับโดยไม่ค านึงถึงอามิสสินจ้าง 
 6) ให้มีการแสดงฐานะทางการเงินของเจ้าพนักงานของรัฐที่เปิดเผย  ตรวจสอบได ้
 7) ให้เจ้าพนักงานของรัฐอ่ืน  (ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ผู้ปฏิบัติงานในองค์อิสระ  ตุลาการ  ศาลรัฐธรรมนูญ  
คณะกรรมการต่างๆ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน)  แลเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง  (Integrity)  เกิดประโยชน์
ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง 
 8) ผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะภายใน  2  ปี  ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่
ต้องร้องขอ  (ตามรัฐธรรมนูญฯ  มาตรา  59,253) 
 9) ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนมีมาตรการควบคุมภายในที่ดีและมีส่วนร่วมในแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนต้านทุจริต (CAC) 
 10) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิผล 
 11) ท าให้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องน่ารังเกียจไม่พึงกระท า 
 12) ให้มีมาตรการที่เป็นไปได้ในการสืบหาล ากับดูแลการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของตน  ซึ่งเงินสดและตราศาลเปลี่ยนมือ
ได ้
     3. ด้านการปราบปราม  ประกอบด้วย  11  กลยุทธ์  ดังนี้ 
 1) ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องด าเนินการตามมาตรการทางวินัย  มาตรการทางปกครองและมาตรการทางก า
หมายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดที่ถูกกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าประพฤติมิชอบ  หรือกระท าการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบอย่างเคร่งครัด 
 2) เร่งผลักดันให้เกิดการใช้หลักนิติบุคคลของรัฐ  เพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบและมีอ านาจในการด าเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) ให้มีกฎหมายก าหนดความผิดจากการกระท าเจตนาของเจ้าพนักงานของรัฐ  ที่ทุจริตต่อหน้าที่การใช้อ านาจโดยมิชอบ  
และการร่ ารวยผิดปกติท่ีชัดเจน  เพื่อความรวดเร็วในการไต่สวนและเป็นไปตามมาตรฐานสากล  (อนุวัติการตาม  UNCAC 2003)   
 4) ให้มีการผนึกพลังความร่วมมือจากทุกส่วนและหน่วยงานตรวจสอบของรัฐในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ  โดยลดการกระท าผิดทางวินัยด้วยการเฝูาระวังจากทุกภาคส่วน  และมีกลไกลรองรับการรวมตัวของภาคประชาชนด้วย 
 5) กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐละเลย  ละเว้น  รู้เห็นเป็นใจ  หรือมีสถานะเป็นผู้กล่าวหาในกรณีทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  โดยแจ้งให้ผู้มีอ านาจในการแต่งตั้งหรือถอดถอนใช้
อ านาจทางปกครอง  (ย้าย/พักราชการ/พ้นจากราชการ)  ทันที 
 6) การกวดขันวินัยให้มีประสิทธิผลทางปฏิบัติ 
 7) ออกแบบกระบวนการบริหารคดีใหม่  ให้มีขั้นตอนเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว 
 8) จัดท าและบูรณาการโครงข่ายฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงาน 
 9) เร่งรัดติดตามน าทรัพย์สินที่เกิดจากการกระท าผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน 
 10) ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝูาระวัง  และแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าทุจริตโดยทุกช่องทาง  
รวมทั้งการฟูองร้องหน่วยงานของรัฐที่ไม่ท าตามอ านาจหน้าที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ 
 11) ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลให้เร่งบัญญัติเพ่ิมเติม 
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      4. ด้านการบริหารจัดการ  ประกอบด้วย  4  กลยุทธ์  ดังนี้ 
 1) ปรับปรุงกลไกลที่เหมาะสมในการประสานนโยบายและยุทธศาสตร์การปูองกันการทุจริตของทุกภาคส่วน 
 2) ปรับปรุงกลไกการประสานการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์  โดยแบ่งเป็น  2  ส่วน  ได้แก่  ส่วนประสานการ
บริหารกับส่วนประสานการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
 3) จัดตั้งสถาบันการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  (Anti-Corruption Capacity 
Building Institute) 
 4) การสร้างเอกภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบและการปฏิบัติตามอนุสัญญา 
 
3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  (พ.ศ.2560 - 2564)  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ภายใต้แผนฯ ที่
เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต  ได้แก่  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  โดยก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริตไว้ในแนวทางการพัฒนาที่  5  ปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ดังนี้ 

 

 3.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
  1) ส่งเสริม  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ  ทัศนคติเชิงบวก  รวมทั้งคุณธรรม  จริยธรรม  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับทุกคนในสังคม  ผ่านกลไกครอบครัว  สถาบันการศึกษา  สื่อมวลชน  และ
เครือข่ายทางสังคม  ควบคู่กับการปลูกฝังจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต  ค่านิยมที่ถูกต้อง  สร้าง
ความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย  โดยอาศัย
กลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระท าความผิดหรือผู้กระท าการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 
   2) พัฒนากลไกและระบบการด าเนินงานที่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด  โดยการรณรงค์ประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชน  ภาคเอกชน  และ
สื่อสารมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังพฤติกรรมของข้าราชการและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในการใช้ต าแหน่งหน้าที่
ในทางมิชอบ  และก าหนดขั้นตอนการลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือฝุาฝืนประมวลจริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระท าอย่าง
แท้จริง 
 3) ส่งเสริมและสนับสนุนนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมือง  ผ่านกลไกการบริหาร
พรรคการเมือง  และการตรวจสอบที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วน 
 4) ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของภาคธุรกิจเพ่ือการต่อต้านการทุจริต  ผ่านกลไกบรรษัทภิบาล  การบริหารจัดการ  
การสร้างวัฒนธรรมสุจริต  การสร้างความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อสังคมและผู้บริโภคให้แก่องค์กรตลอดจนก าหนดแนวทางการ
จัดท าข้อตกลงคุณธรรมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาคเอกชนอย่างเป็นระบบรวมทั้งการสนับสนุนการก ากับดูแลจาก
หน่วยงานภายนอก 
 5) รณรงค์การปลูกฝังจิตส านึกของการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณของสื่อมวลชน  ผ่านสมาคมวิชาชีพ  และให้มีการ
ควบคุมกันเอง  รวมทั้งการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการตรวจสอบพฤติกรรมของสื่อสารมวลชนทุก
ประเภท 
 6) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์อิสระตามรัฐธรรมนูญที่ทีหน้าที่ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และภาค
ประชาสังคมเป็นภาคีร่วมกันต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  รวมทั้งพัฒนากลไกตรวจสอบธรรมาภิบาลในทุกภาคีที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ 
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 7) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในกลุ่มประชาชน 
     3.2  การป้องกันการทุจริต 
 1) ปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้  และมี
ประสิทธิภาพต่อการจัดหาพัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 2) จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต  การคุ้มครองพยานในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริ มสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ  กลไกการทุจริตและวิธีการเฝูาระวังการทุจริต  รวมถึงแนวทางการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง
เคร่งครัด 
 3) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานในการก าหนดมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบอย่างเคร่งครัด 
 4) การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้สามารถเป็นหน่วยงานหลักของ
ภาครัฐในการเฝูาระวัง  ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บูรณาการการท างานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 
 ส าหรับ  (ร่าง)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  13  (พ.ศ.2566 - 2570)  ได้ก าหนดหมุดหมายที่
เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต  ไว้ในหมุดหมายที่  13  ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ  และตอบโจทย์
ประชาชน  ซึ่งเน้นปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งการบรรลุเปูาหมายของประเทศ  โดยก าหนดกลยุทธ์การพัฒนา  ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์  สะดวก  และประหยัด 
 กลยุทธ์ที่  2  การปรับเปลี่ยนภาครัฐการบริหารจัดการและโครงการสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น   เชื่อมโยงเปิดกว้าง  
และมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่  3  การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาประเทศ 
 กลยุทธ์ที่  4  การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาบุคลกร  ให้มีทักษะที่จ าเป็นในการ
บริการภาครัฐดิจิทัล  และปรับปรุงกฎหมาย  ระเบียบ  มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 
 
4.นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  (พ.ศ.2562 - 2565) 

 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  (พ.ศ.2562 - 2565)  ไดก าหนดนโยบายและแผนที่
เกี่ยวข้องกับการปูองกันการทุจริต  ดังนี้ 
 4.1 นโยบายที่  9  เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจรติ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ  
และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน  ในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับภาคความมั่นคง 
 4.2 แผนการเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต  รองรับนโยบายที่  9  เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจาก
ภัยทุจริต  โดยก าหนดเปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์  และมีกลยุทธ์  ดังนี้ 
  เป้าหมายเชิงกลยุทธศาสตร์   หน่วยงานภาครัฐมีระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประชาชนไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
  กลยุทธ์  มีดังนี ้

1) น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
2) ผลักดันการแก้ไขกฎหมาย  ระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต  และให้บังคับใช้ก า 

หมายอย่างเข้มงวด 
3) ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินโครงการของภาครัฐ 
4) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต  เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้าน  และปฏิสธการทุจริต 
ตัวช้ีวัด 
1) ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption  Perception Index : CPI)  ของประเทศไทย 
2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 
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แผนระดับ  3  
แผนการปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ระยะที่  1  (พ.ศ.2563 - 2565)  
และระยะที่ 2  (พ.ศ.2566 - 2570) 

 

 เป้าหมายหลัก  :  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ตัวช้ีวัด  :  การรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
ค่าเป้าหมาย  : 
 ระยะที่  1  :  ปี  พ.ศ.2563 – 2565  ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ
ไทยอยู่ในอันดับ  1  ใน  54  และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  50  คะแนน 
 ระยะที่  2  ปี  พ.ศ.2565 – 2570  ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ
ไทยอยู่ในอันดับ  1  ใน  43  และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  57  คะแนน 
 

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายที่  1  ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 
 แนวทางท่ี  1  ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี  มีวัฒนธรรมสุจริต  และปลูกฝังและหล่อหลอมใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน  และประชาชนชนทุกช่วงวัย  และทุกระดับ 
 แนวทางที่  2  ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความสะอาด  ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
เป้ามายที่  2  คดีทุจริตและปร าพฤติมิชอบ 
 แนวทางที่  3  พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มี
คุณธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริต  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
 แนวทางท่ี  4  ปรับระบบเพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
 แนวทางที่  5  ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที ่

แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
เป้าหมายที่  3  การด าเนินคดีทุจริต 
 แนวทางท่ี  1  เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางท่ี  2  ปรังปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่ทีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางท่ี  3  พัฒนาองค์กรความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 

หลักธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้แต่งตั้งคณะท างานศึกษาแนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยมีรองศาสตราจารย์ศุภสวัสดิ์   ชัชววาลย์  เป็นประธานคณะท างานฯ  เพ่ือก าหนดค านิยาม  
องค์ประกอบของธรรมาภิบาล  กรอบแนวทางการด าเนินงานส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสอดคล้อง
กับอ านาจหน้าที่ 
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และภารกิจของท้องถิ่น  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปปรับใช้ในการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรอัน
จะส่งผลต่อการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และเกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชนต่อไปซึ่งประกอบด้วย  6  หลักการ  11  องค์ประกอบย่อย  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

1) นิติธรรม  (Rule of Law)   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้อ านาจตามกฎหมายและระเบียบ  รวมถึงข้อบังคับต่างๆ  ที่มีอยู่โดยเคร่งครัด
และไม่ถือปฏิบัติ  ทั้งนี้  ในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องค านึงถึงหลักความ
เสมอภาค  กล่าวคือ  การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน  ไม่แบ่งแยก  
ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเพศ  เชื้อชาติ  ศาสนา  หรือ  กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ  เป็นต้น  นอกจากนั้น  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ที่นี้ต้องค านึกถึง  2  องค์ประกอบย่อย  ได้แก่  1.1)นิติธรรม  (Rule of Law)  1.2)ความเสมอภาค  
(Equity) 

1.1) นิติธรรม  (Rule of Law) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎระเบียบ  ข้องบังคับในการปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม  ค านึกถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน  และผู้มีส่วนได้เสีย  ทั้งนี้ให้รวมถึง
การตราข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

1.1.1) การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายในการบริหารงาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงใช้อ านาจโดยยึดหลักข้อกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และแนวทาง 

ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  โดยค านึกถึงอ านาจหน้าที่  ปัญหา  และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ในการด าเนินการ
ดังกล่าวให้ค านึกถึงมิติส าคัญทางการบริหารดังต่อไปนี้ 

1. การบริหารงานบุคคล  ต้องด าเนินการตามก าหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน 
ท้องถิ่นเป็นต้น 

2. การจักท าและการบริหารแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ต้องด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นต้น 

3. การตราข้อบัญญัติท้องถิ่น/เทศบัญญัติ  เป็นไปตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายในการ 
นั้นๆ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตรวจตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  เช่น   ข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับ
งบประมาณ  การเงิน  การคลัง  ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535   อาทิ  
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ตลาด  
สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือสาธารณะ  ตลอดจนข้อบัญญัติอ่ืนๆ  ที่
เกี่ยวกับการด าเนินการจัดบริการสาธารณะที่เข้าถึงประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ 
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  4. การบริหารงานการเงินการคลัง  ต้องด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ก าหมายว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษา  และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กฎหมายว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น 
  5. การจัดบริการสาธารณะ  ต้องด าเนินการตามาตรฐานการบริหารและการบริการวาธารณะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น  มาตรฐานถนน  ทางเดินและทางเท้า  มาตรฐานไฟฟูาสาธารณะ  มาตรฐานทาง
ระบายน้ า  มาตรฐานการบ าบัดน้ าเสีย  มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา  
เป็นต้น 
  1.1.2) การใช้อ านาจ/การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายต่อผู้มารับบริการ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึกถึงกาจัดท าบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอ านาจหน้าที่
และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ  ได้อย่างทั่วถึง  รวมถึงการอนุมัติ  อนุญาต  และหารใช้อ านาจอ่ืนๆ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย  ระเบียบ  และค านึกถึงความถูกต้อง  ชอบธรรม  
ไม่เลือกปฏิบัติ  และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือพวกพ้อง  ทั้งนี้  ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพ้ืนที่
และผู้ที่มาประกอบกิจการในพื้นท่ีอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
 1.2) ความเสมอภาค  (Equity) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะและบังคับใช้กฎหมายระเบียบข้อบังคับอย่างเท่าเทียมไม่
เลือกปฏิบัติโดยไม่แบ่งแยกเพศ  ถิ่นก าเนิด  เชื้อชาติ  ภาษา  ศาสนา  ตลอดจนสภาพและสถานะของบุคคลทั้งทาง
ร่างกาย  เศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งค านึงถึงโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง  และเป็นที่ยอมรับของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 ดายการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ค านึงถึงความเสมอภาคในการให้บริการแก่
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อย่างน้อยต้องครอบคลุมต่างๆ  ดังนี้ 

1) ด้านโคร้างสร้างพื้นฐาน 
2) ด้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4) ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว 
5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
6) ด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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2) คุณธรรม  (Morality) 
 บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพึงมีจิตส านึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นใน
ศีลธรรม  คุณธรรม  ต้องยึดมั่นในการประมวลจริยธรรมของท้องถิ่น  รวมถึงมาตรฐาน  และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
โดยค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน  เป็นส าคัญ 
 2.1) การปฏิบัติจามประมวลจริยธรรม/มาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
 บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่โดยมีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อตนเอง
และต่อประชาชนโดยยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  และมาตรบานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่าง
เคร่งครัด  ทั้งนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกให้บุคลากรของตน  มีส านึกความผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน  ยึดมั่นในการประมวลจริยธรรมของข้าราชการทางการเมืองท้องถิ่นฝุายสภาท้องถิ่น  ประมวล
จริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุายบริหาร  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วต่อกรณี  รวมทั้ง  ก ากับ  กระตุ้น  กวดขันการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรนั้น  ให้
เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนั้น  เช่น  บุคลากรทางการศึกษา  บุคลากรสาธารณสุข  วิศวกร  
เป็นต้น 
 2.2) การปฏิบัติตามหลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์  (Conflict of Interest) 
 บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นผลประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้งไม่เห็น
แก่ผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง  ไม่น าทรัพย์สินของราชการไปเป็นส่วนตัวหรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง  
รวมทั้งไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่ของตน  และต้องค านึงถึงความเหมาะสมในการ
ด ารงต าแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ได้  เช่น  การไม่เป็น
คู่สัญญาหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกับบุคคลที่ท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่  การไม่รับเงิน  
ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใดอันมิควรได้ตามกฎหมายจากบุคคลอ่ืน  ทั้งนี้  ตามก าหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.2561  
และพระราชบัญญตัิการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 
3)  ความโปร่งใส  (Transparency) 
 บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายข้าราชการประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต
ตรงไปตรงมา  รวมถึงการมีวัฒนธรรม  และค่านิยมขององค์กรที่ให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  และ
สื่อสารกับประชาชน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบถึงข้อมูลต่างๆ  อย่างสม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน  และจัดให้มีการวาง
ระบบเพ่ือให้ประชาชนและภาคส่วนอ่ืนๆ  ในสังคมสามารถถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้โดยง่าย  รวมถึงในการด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงมีความชัดเจน  เป็นระบบ  
เป็นที่เข้าใจ  และคาดการณ์ได้ของสังคม 
 3.1) การบริหารการเงินและการคลัง 
 ในการจัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรือแผนการใช้จ่ ายงบประมาณประจ าปี
การจัดหารายได้  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  ตลอดการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ต้องด าเนินการตามกฎหมายตรงไปตรงมา  มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้  โดยต้องให้ความส าคัญกับการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ขั้นตอนการบด าเนินการที่ เกี่ยวข้องกับการเงินและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผ่านช่องทางต่างๆ  ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก  และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.2) การบริหารงานบุคคล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการสรรหา  คัดเลือก  แต่งตั้ง  เลื่อนระดับ  และการให้คุณให้โทษแก่
บุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  รวมทั้งเปิดเผย
หลักเกณฑ์ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลเป็นการทั่วไป  เพ่ือให้ประชาชนหรือบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าถึงข้องได้ง่ายและสะดวก 
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 3.3) การจัดการบริการสาธารณะ/การบริการประชาชน 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะหรือบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องกรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ง่ายอย่างสะดวก  รวดเร็วและเปิดเผยทุกข้ันตอน 
4) การมีส่วนร่วม  (Participation) 
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงต้องยึดหลักการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโย
เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน  และประชาชนในท้องถิ่นได้รับรู้  เรียนรู้  และร่วมแสดงความคิดเห็น  หรือเสนอปัญหา  
และประเด็นต่างๆ  ที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนา  นอกจากนั้น  ประชาชนยังต้องมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ  และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้  การมีส่วนร่วมเปูาหมายส าคัญเพ่ือแสวงหาฉันทามติร่วมของ
ประชาชนภายในท้องถิ่น 
 4.1) การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ  (Participation 2 Consensus Oriented) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  แสดงความคิดเห็นและ
เสนอปัญหาภายในท้องถิ่นในประเด็นต่างๆ  ที่จ าเป็นต้องไดรับการแก้ไขและพัฒนา  เพ่ือให้เกิดฉันทามติร่วมกันทั้ง
ในเรื่องการก าหนดทิศทาง  นโยบาย  แผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การบริหารงานและการจัดท าบริการ
สาธารณะ  ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและสอดส่องการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.1.1)  การมีส่วนร่วมก าหนดทิศทาง  นโยบาย  หรือแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงจัดให้มีกระบวนการและกลไกให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการก าหนดทิศทาง  นโยบาย  แผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยประชาชนที่เข้าร่วมมีหลากหลาย
กระจายครอบคลุมทุกชุมชน  เพ่ือร่วมแสดงความคิดเห็น  เสนอปัญหา  และความต้องการผ่านพัฒนาท้องถิ่นและ
แผนงานอื่นๆ 
  4.1.2) การมีส่วนร่วมในการบริหาร 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาชน  และผู้มีส่วนร่วมร่วมบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องต่างๆ  โดยสามารถให้ข้อมูลความคิดเห็น  
แนะน า  ปรึกษา  ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติงาน 
  4.1.3) การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผล 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ  เข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่อง  ติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานท้องถิ่น  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.2) การกระอ านาจ  (Decentralization) 
 ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบอ านาจและการกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ
ด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ  ได้อย่างเหมาะสม  ร่วมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่ภาค
ส่วนอื่นๆ  ในสังคม 
  4.2.1) การกระจายอ านาจในการตัดสินใจ 
  การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ควรมีการกระจายอ านาจในการตัดสินใจให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่  โดยมุ่งไปที่การมอบอ านาจในการตัดสินใจเพ่ือให้บุคลากรในแต่ละระดับมีส่วน
ร่วนในการตัดสินใจ  และรับผิดชอบในการด าเนินงาน  โดยค านึงถึงการสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะ  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
  4.2.2)การกระจายอ านาจไปสู่ภาคส่วนอ่ืน 
  การกระจายอ านาจในการตัดสินใจให้หน่วยงาน  หรือภาคส่วนอ่ืนๆ  หรือประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือ
จัดการหรือจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสอดคล้องความต้องการของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีการกระจายบุคลากร  งบประมาณ  เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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5) หลักความรับผิดชอบ  (Accountability) 
ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมุ่งให้มีการท างานมีคุณภาพ  สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจและ
ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน  ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น  หากการท าหน้าที่นั้นเกิดปัญหา
หรือขัดข้อง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตอบค าถามและอธิบายให้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาเกล่านั้น  รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องมีการจัดท าระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์
ตามเปูาหมาย  ตลอดจนระบบการบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ  ที่อาจเกิดขึ้นจาการด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5.1) ความรับผิดชอบ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตอบค าถามและชี้แจงเมื่อมีข้อสงสัย  รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการ
รายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ต่อสาธารณะ  เพ่ือให้ประชาชนตรวจสอบและ
ก าหนดให้มีการจัดท าระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้นจาการด าเนินงานตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5.1.1) การประเมินผลการปฏิบัติงานปละการรายงาน 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงส่งเสริมและก าหนดให้มีเครื่องมือที่ช่วยชี้วัดความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานและองค์กร  ให้เกิดความชัดเจน  เป็นรูปธรรม  โดยระบบการประเมินผลนั้น  ควรต้อง
สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของตน  และตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนได้ 
  5.1.2) ระบบควบคุมภายใน  ตรวจสอบภายใน  และการบริหารความเสี่ยง 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการควบคุมภายใน  ตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่
มีมาตรฐาน  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความโปร่งใส  และบรรลุผลส าเร็จตาม
ภารกิจ  หน้าที่และความรับผิดชอบ  และได้รับความเชื่อม่ันและความไว้วางใจจากประชาชน 
  5.1.3) การจัดการเรื่องร้องเรียนและบรรเทาผลกระทบ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีข้อมูล/ระบบ/วิธีจัดการข้อร้องเรียนและบรรเทาผลกระทบต่อ
ปัญหาหรือข้อขัดข้องที่ประชาชนร้องเรียน  รวมทั้งต้องก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการให้ทราบ  และรายงาน
รายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นปัญหาให้สาธารณชนได้ทราบ  พร้อมทั้ง  มีระบบการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการ
ปูองกันปัญหาในรูปแบบและลักษณะเดิมไม่ให้เกิดข้ึนอีก 
 5.2) การตอบสนอง  (Responsiveness) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้สามารถบริการให้มีการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ  รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
อย่างเหมาะสม 
  5.2.1) การบริการอย่างมีคุณภาพ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงรับผิดชอบและให้บริการต่อประชาชนในพ้ืนที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างมีคุณภาพ  เพื่อให้ประชาชน/ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ  ความเชื่อม่ันและความไว้วางใจ 
  5.2.2) การตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานหรือให้บริการ
เพ่ือจัดการ/บรรเทาปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
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6) หลักความคุ้มค่า  (Cost-Effectiveness/Economy) 
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ตลอกจนเปูาหมายและ  
พันธกิจที่มีความชัดเจน  โดนต้องมีลักษณะที่ต้องตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน  นอกจากนี้  การ
ปฏิบัติงานตามเปูาหมายและวิสัยทัศน์ดังกล่าว  ต้องค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  รวมถึง
ระยะเวลาในการด าเนินการที่รวดเร็วและเหมาะสม 
 6.1) ประสิทธิผล  (Effectiveness) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุาย  ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์  วางเปูาหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
อยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน  โดยสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐาน  มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งนั้นการปฏิบัติงานเป็นเลิศ  รวมถึงการติดตามประเมินผลและพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  6.1.1) การจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างชัดเจน  ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและประเทศโดยวางเปูาหมายแผนการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
  6.1.2) แนวทางการปฏิบัติงานที่ท าให้บรรลุเป้าหมาย 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างระบบ  มุ่งผลของความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทั้ง ในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ  รวมทั้งก าหนดระบบการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 6.2) ประสิทธิภาพ  (Efficiency) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  เกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม  ทั้งนี้  ต้องมีการลดขั้นตอนและระยะในการปฏิบัติงานเพ่ืออ านวยความสะดวกและลด
ภาระค่าใช้จ่าย  ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็น 
  6.2.1) ความประหยัด 
  การน าทรัพยากรมี่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่อย่างจ ากัดมาใช้หรือจัดสรรอย่างมีประโยชน์
สูงสุดต่อท้องถิ่น  โดยค านึงถึงต้นทุนการผลิตและการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  รวมทั้งประเมินความคุ้มค่าก่อน
และหลังการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
  6.2.2) ความรวดเร็ว 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ค านึงถึงกรอบระยะเวลาที่ก าหนด
ให้บริการอย่างรวดเร็ว  สนองต่อความคาดหวังประชาชน  และตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที 
  6.2.3) มาตรฐานและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  ตามขั้นตอน  ได้มาตรฐาน  รวมทั้ง
พัฒนาระบบการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ                                                                                                               
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  หรือ   Integrity and 
Transparency Assessment  หรือที่เรียกว่าการประเมิน  ITA  ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ
เครื่องมือหนึ่ง  โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุงพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่าจับผิด  เปรียบเสมือน
เครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจ าปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและ
ปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร  ผลประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  การให้บริการ  สามรถอ านวยความสะดวก  และ
ตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งข้ึน  ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานภาครัฐ  ดังนั้น  การประเมิน  ITA  จึง
ไม่ได้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเท่านั้น  แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชน  เพ่ือให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรม  และความด้วยประสิทธิภาพ  ส าหรับน าไปจัด ท า
แนวทางมาตรการต่างๆ  ในการปูองกันการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป  โดยมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจาก  3  ส่วน  ดังนี้ 
 ส่วนที่  1  การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ  ( Internal  Integrity and Assessment : IIT)  
โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า  1  ปี  ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อ
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง  ผ่านแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ( Internal Integrity 
and Transparency Assessment : IIT)  หรือแบบวัด  IIT  โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน  5  ตัวชี้วัด  ได้แก่ 
  ตัวช้ีวัดที่  1  การปฏิบัติหน้าที่ 
  เป็นตัวชี้วัดที่มีสัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลกรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปร่งใส
ปฏิบัติงานหรืด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้
มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว  รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น  เต็มความสามารถ  และมีความรับ
ผิดต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม  
นอกจากนี้  ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนๆ  ต่อ
บุคคลภายนอก  ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 
  ตัวช้ีวัดที่  2  การใช้งบประมาณ 
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคคลภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ  
ของหน่วยงานของตนเอง  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินงบประมาณ  นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส  ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์  และไม่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง  การเบิกจ่ายเงินของบุคคลภายใน  ในเรื่องต่างๆ  เช่น  ค่า
ท างานล่วงเวลา  ค่าวัสดุอุปกรณ์  หรือค่าเดินทาง  ฯลฯ  ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย  
นอกจากนนี้  ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคคลภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณใน
หน่วยงานของตนเองได้ 
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  ตัวช้ีวัดที่  3  การใช้อ านาจ 
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของ
ผู้บังคับบัญชาของตนเอง  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การคัดเลือก
บุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ  ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  นอกจากนี้  ยังประมาณเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดจาก
การแทรกแซงของผู้มีอ านาจ  การซื้อขายต าแหน่ง  หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
  ตัวช้ีวัดที ่ 4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน  ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไป
เป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน  และพฤติกรรมในการยืมทรัพย์สินของราชการ  ทั้งการยืมของบุคลากรภายในหน่วยงาน
และการยืมโดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน  ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก  
นอกจากนี้  หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถู กต้อง  เพ่ือเผยแพร่ให้
บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ  รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
  ตัวช้ีวัดที่  5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประมาณการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตของหน่วยงาน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง
โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  และจัดท า
แผนงานด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็น
รูปธรรม  รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน  ที่จะต้องท าให้การทุจริตใน
หน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย  และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน  ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต
ภายในหน่วยงานด้วย  นอกจากนี้  หน่วยงางานจะต้องมีการเฝูาระวัง  ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน  รวมถึงผล
การตรวจสอบของฝุายตรวจสอบ  จากท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างานเพื่อปูองกันการทุจริต 
 ส่วนที่  2  การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ  (External  Integrity and 
Transparency Assessment : EIT)  โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานของรัฐ  ได้มีโอกาสสะท้อน
และแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ผ่านแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
(External  Integrity and Transparency Assessment : EIT)  หรือแบบวัด  EIT  โดยสอบถามการรับรู้และความ
คิดเห็นใน  3  ตัวชี้วัด  ได้แก่ 
  ตัวช้ีวัดที่  6  คุณภาพการด าเนินงาน 
  เป็นตัวชี้สัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน  ขั้นตอน  และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน  ไม่เลือกปฏิบัติรวมถึง
จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล  ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม  และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนๆ  เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย  
นอกจากนี้  ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารและการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน  ที่จะต้องค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก  ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
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  ตัวช้ีวัดที่  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ  ต่อ
สาธารณชน  ผ่านช่องทางที่หลากหลาย  สามารถเข้าถึงง่าย  และไม่ซับซ้อน  โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลสาธารณชนควรรับทราบ  รวมถึงการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/
การให้บริการ  และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน  นอกจากนี้  ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มี
ช่องทางให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย  ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับ
ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ตัวช้ีวัดที่  8  การปรับปรุงระบบการท างาน 
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  ทั้งนี้การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ  เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย  ทั้งนี้  นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นแล้ว  ยังควรให้ความส าคัญก าการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 
 ส่วนที่  3  การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT)  เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน  ผ่านแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  
หรือแบบวัด  OIT  โดยแบ่งเป็น  2  ตัวชี้วัด  ได้แก่ 
  ตัวช้ีวัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล 
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือ
เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ  ใน  5  ประเด็น  ดังนี้ 

(1) ข้อมูลพื้นฐานได้แก่  ข้อมูลพื้นฐาน  ข่าวประชาสัมพันธ์  และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
(2) การบริหารงาน  ได้แก่  แผนการด าเนินงาน  การปฏิบัติงาน  และการให้บริการ 
(3) การบริหารงบประมาณ  ได้แก่  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ 

จัดหาพัสดุ 
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้แก่  นโยบายการบริหารงานบุคคล  การด าเนินงานตาม 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  ได้แก่  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ 

ชอบ  และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของ 

หน่วยงาน 
 ตัวช้ีสัดที่  10  การป้องกันการทุจริต 
 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือเปิดเผยการ
ด าเนินงานต่างๆ  ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน  2  ประเด็น  ดังนี้ 

(1) การด าเนินงานเพื่อปูองกันการทุจริต  ได้แก่  เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการ 
ปูองกันการทุจริต  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  และแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

(2) มาตรการภายในเพื่อปูองกันการทุจริต  ได้แก่  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและปูองกันการ 
ทุจริต 
 ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมินเพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 
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การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  Corruption Perception Index  (CPI) 

 

 

 

 

ความเชื่อมโยงประเด็นการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (CPI)  และแหล่งข้อมูล 

ประเด็น/แหล่งข้อมูล 
BF(TI) 
(1) 

EIU 
(2) 

GI 
(3) 

IMD 
(4) 

PERC 
(5) 

PRS 
(6) 

WEF 
(7) 

WJP 
(8) 

VDEM 
(9) 

1.สินบน          
2.การขัดกันแห่งผลประโยชน์          
3.นโยบายของรัฐบาล          
4.การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
รัฐ 

         

5.ความโปร่งใสในระบบ
งบประมาณและการจัดซื้อจดั
จ้าง 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประเด็นการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (CPI) 
1) สินบน 
2) การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
3) นโยบายของรัฐ 
4) นโยบายของเจ้าหน้าที่รัฐ 
5) ความโปร่งใสในระบบงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง 
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แหล่งข้อมูล  CPI 

แหล่งข้อมูล ประเด็น 

BF(TI) 
การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์มิชอบ  และประสิทธิภาพของรัฐบาลในการควบคุมปัญหาการ
ทุจริต 

EIU 
การตรวจสอบการใช้งบประมาณ  การใช้อ านาจแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรัฐ  และความเป็นอิสระขององค์กร
ตรวจสอบ 

GI 
ความเสี่ยงด้านการาบริหารธุรกิจการติดสินบนเจ้าหน้าท่ี  และการออกนโยบายท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อ
ธุรกจิบางธุรกิจ 

IMD การให้สินบนและการทจุริตคอร์รปัชันยังคงมีอยู่หรือไม่ 
PERC คุณให้คะแนนการคอรร์ัปชันในประเทศท่ีคุณอาศัยอยู่/ท างานอยู่เท่าใด 

PRS 
การให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐในกระบวนการต่างๆ  โดยเฉพาะการน าเข้า – ส่งออก  การขอ
อนุมัติอนุญาต  การจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท 

WEF 
การจ่ายเงินสินบนเกี่ยวกับการน าเข้า – ส่งออก  ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  การน าเงินของภาครัฐ
ไปให้กับบริษัท  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ  เพ่ือการคอร์รัปชัน  และระดับคุณธรรมหรือจริยธรรม
หรือธรรมาภิบาลอยู่ในระดับใด 

WJP การใช้อ านาจเพ่ือผลประโยชน์สว่นตนของข้าราชการ  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัติ 
VDEM การทุจริตในภาคการเมืองมีการเผยแพร่ขยายตัวอย่างไร 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ได้จัดท าแนวทางการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต  โดยมีขั้นตอนหลัก  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 

ขั้นตอนที่  1  การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 ก่อท าการประเมินความเสี่ยงหน่วยงานต้องก าหนดเกณฑ์ส าหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตของกระบวนการงานหรือโครงการที่ท าการประเมิน  ตามความเหมาะสม  โดยพิจารณาจาก  2  ปัจจัย  
คือด้านโอกาสและผลกระทบและการให้คะแนนทั้ง  2  ปัจจัย  รายละเอียด  ดังนี้ 

 โอกาสที่จะเกิด  (Likelihood)  พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลา
หนึ่งในรูปความถี่  หรือความน่าจะเป็นที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆ 

 ผลกระทบ  (Impact)  การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น  

 

1. การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

  โอกาสเกิดการทุจริต  (Likelihood) 

5   โอกาสเกิดการกระท าทุจริตมากกว่า  5  ครั้งต่อปี 
4   โอกาสเกิดการกระท าทุจริตไม่เกิน  4  ครั้งต่อปี 
3   โอกาสเกิดการกระท าทุจริตไม่เกิน  3  ครั้งต่อปี 
2   โอกาสเกิดการกระท าทุจริตไม่เกิน  2  ครั้งต่อปี 
1   โอกาสเกิดการกระท าทุจริตไม่เกิน  1  ครั้งต่อปี 

 

2.เกณฑ์ผลกระทบ  (Impact) 
2.1 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)   

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  (Impact) 

5 ความเสียหายตั้งแต่.............15.................คะแนน  ถึง....................25....................คะแนน 
4 ความเสียหายตัง้แต.่..........9..................คะแนน  ถึง..................14.....................คะแนน 

3 ความเสียหายตัง้แต.่...........4.................คะแนน  ถึง...................8......................คะแนน 

2 ความเสียหายตัง้แต.่...........2.................คะแนน  ถึง...................3......................คะแนน 

1 ความเสียหายตัง้แต.่............1................คะแนน  หรือนอ้ยกว่า 

 *พิจารณาก าหนดตามบริบทงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.2เกณฑ์ผลประทบ  (Impact)  ที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  (Impact) 

5 เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
4 ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส  สื่อมวลชน  สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว 
3 อย่างต่อเนื่อง  และสังคมให้ความสนใจ 
2 หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน  หรือหน่วยตรวจสอบจากนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง 
1 ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน  มีคนร้องเรียน  แจ้งเบาะแส 

        *ค าอธิบาย : ระดับ  2  คือ  ระดับความรุนแรง  1-2  ระดับ  3  คือ  ระดับความรุนแรง 1-3 เป็นต้น 

 

 3.เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต  (Risk Score) 

Risk Score 

โอกาสเกิด 
(Likelihood) 

ผลกระทบ (Impact) 
1 2 3 4 5 

5 สูง สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก 
4 ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 
3 ต่ า ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 
2 ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 
1 ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง สูง 

 

 

 

 

 

 ขั้นตอนที่  2  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการ
ทุจริตการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตโดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการ
ทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมการณ์ทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการด าเนินงานของกระบวนงานหรือโครงการที่
ท าการประเมินให้ละเอียดและชัดเจนมากที่สุดว่า  ใคร  ท าอะไร  ที่ไหน  อย่างไร  โดยผู้ปฏิบัติงานหรือ
รับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ  (Risk Owners)  และตัวแทนของหน่วยงาน 

สีเขียว  หมายถึง  ความเสี่ยงระดับต่ า 

สีเหลือง  หมายถึง  ความเสี่ยงระดับปานกลาง 

สีส้ม  หมายถึง  ความเสี่ยงระดับสูง 

สีแดง  หมายถึง  ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
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อาจมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกด้วยก็ได้  เนื่องจากการประเมินความเสี่ยง  Risk 
Owners  ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับหรือบิดเบือนในความบกพร่องของตนเอง  ผู้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงไม่ใช่  
Risk Owners  เท่านั้น 

 การค้นหาความเสี่ยงการทุจริต  ค้นหาความเสี่ยงที่เคยเกิด  หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูง  มีประวัติอยู่แล้ว  
(Known Factor)  และไม่เคยเกิดหรือไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน  แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ใน
อนาคตว่ามีโอกาสเกิด  (Unknown Factor)  ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือการคาดการณ์ล่วงหน้าที่
อาจเกิดข้ึนในอนาคตเพ่ิมเติม  (Scenario)  เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า  (Forward-looking information)  
โยไม่ค านึงว่าหน่วยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่หรือไม่  โดยการมองความเสี่ยงการทุจริต
ด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุด  (Worst Case)  หลักการที่ส าคัญต้องไม่เอาปัญหาหรือข้อจ ากัดจากการบริหารงาน
ในปัจจุบัน  เช่น  ทรัพยากร  คน  พาหนะ  ระบบเทคโนโลยีไม่มีหรือไม่พอ  บุคลากรไม่มีความรู้  ความเข้าใจ  
ไม่มีจิตส านึก  ซึงเป็นความเสี่ยงที่การด าเนินงานอาจไม่บรรลุเปูาหมายมาปนกับความเสี่ยงการทุจริต  เพราะ
จะท าให้ละเลยการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากขั้นตอนการด าเนินงานพิจารณาจาก  2  ปัจจัย  
คือ  โอกาส  (Likelihood)  และ  ผละกระทบ  (Impact)  จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริต  
(Risk Score)  เพ่ือน ามาจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตว่าอยู่ในระดับ  สูงมาก  สูง  ปานกลาง  
หรือต่ า  ตามแบบฟอร์มตารางที่  1 

ตารางท่ี  1  การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต  และการจัดการ
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 

  
 
ล าดับ

ที่ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

Risk Score  (L x l) 

Likelihood 
(L) 

Impact 
(l) 

Risk Score 
(L x l) 

 ระบุข้ันตอนการด าเนินงาน
ของกระบวนงานหรื
โครงการที่ท าการประเมิน
ตั้งแต่จนวันสิ้นสุด 
 
 
 
 
 

ระบุประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการ
ด าเนินงาน 

ให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่
หน่วยงาน
ก าหนด 

ให้คะแนนตาม
หลักเกณฑ์ท่ี
หน่วยงาน
ก าหนด 

ใส่ผลคูณ 
(Lxl)และ
ระดับสูงมาก/
สูง/กลาง/ต่ า(ดู
ตามตารางจัด
ระดับความ
รุนแรงความ
เสี่ยงการทุจริต  
ข้อ 3 หน้า 62) 
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ขั้นตอนที่  3  การจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 มาตรการ  หมายถึง  วิธีการที่จะท าให้ได้รับผลส าเร็จ  (วิธีปูองกัน)  หรือแนวทางที่ตั้งขึ้น  เพ่ือไม่ให้
เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา  แล้วน ามาท าจัดแผนบริการความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซชนสีแดง  (Red Zone)  
จะถูกเลือกน ามาจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  ส่วนล าดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม  สีเหลือง  
จะถูกเลือกในลพดับต่อมา  มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย 

 การจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  ให้น ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของ
กระบวนงานหรือโครงการที่ท าการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจัย  (Key Controls in place)  มาท า
การประเมนิว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด  ดี  พอใช้  หรืออ่อน  เพ่ือพิจารณาจัดท ามาตรการควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริตเพ่ิมเติม  (Further Action to be Taken)  โดยมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควร
เชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้  ตามตารางที่  2 

ระดับ 
  ค าอธิบาย 

การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน 

ดี 
การควบคุมมีความเข้มแข็งและได้ด าเนินไปอย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความม่ันใจได้ในระดับที่
สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

พอใช้ 
การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีวินับ
ส าคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

อ่อน 
การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้  เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล  การ
ควบคุมไม่ท าให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าสามารถลดความเสี่ยงการทุจรติได้ 

 และควรต้องมีการติดตามเพ่ือประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ในเพื่อการยืนยันผลการปูองกันหรือแก้ไขปัญหาว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด  หรือ
อาจต้องเพ่ิมเติมหรือปรับแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่  หากพบว่ารูปแบบการทุจริตหรือมี
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามวงจร  PDCA (Plan-Do-Check-Action) 

ตารางท่ี  2  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับ 
ขั้นตอนการด าเนิน 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

 

ระบุข้ันตอน และประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต  เฉพาะขั้นตอนของการด าเนินงานที่มี
ความเสี่ยงสูงมาก/สูง/ปานกลาง  ตารางที่ 1 
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ขั้นตอนที่ 3  
  

จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

พิจาณาจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  ส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)  ให้ครอบคลุมตามรายละเอียดกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติ
การปูองกันการทุจริตฯ  ในบทที่  3  การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ  ดังนี้ 

1. ทบทวนแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
2. น ามาตรการปูองกันการทุจริตที่ได้จากข้ันตอนที่  2  มาจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันทุจริตฯ 
3. พิจารณาน าตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ในบทที่  5  มาจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกัน 

การทุจริตฯ 

4. พิจารณาเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  อื่นๆ  ที่สอดคล้องกับกรอบการจัดท าแผนฯ  ที่ 
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่มาจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 

5. การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ  ตามรูปแบบหรือเค้าโครงแผนปฏิบัติการปูองกัน 
การทุจริตฯ 
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บทท่ี  2 
กรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   กรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ต่างมีข้อบัญญัติไว้อย่างชัดเจน  คือ  ให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง
สามประเภทดังกล่าวปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่  “ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”  ใน
ท้องถิ่น  หากพิจารณาถึงสิ่งที่มีส่วนจูงใจให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใช้อ านาจหน้าที่ของตนไป
ในทางท่ีไม่ชอบ  ประกอบด้วย  2  ปัจจัยหลัก  คือ   

1) ปัจจัยภายใน  เป็นเรื่องที่เก่ียวกับจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการด้วยความ 
ซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  ค านึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง  ความมีจิตส านึกและ
ตระหนักในลักษณะดังกล่าวที่มั่นคง  ไม่ขาดตกบกพร่อง  แม้จะมีโอกาสและผลประโยชน์มากมายขนาดไหน  
ก็ไม่อาจจูงงใจและตัดสินใจผิดพลาด  ใช้อ านาจหน้าที่ไปหาผลประโยชน์ให้ตัวเอง  แต่ในทางตรงข้าม  หาก
จิตส านึกและความตระหนักไม่ม่ันคง  มีปัญหาและประจวบเหมาะกับมีปัจจัยภายนอกที่จะกล่าวต่อไป  จะยิ่ง
มีส่วนชักน าให้มีการใช้อ านาจไปในทางที่ไม่ชอบ  ไม่ถูกต้อง 

2) ปัจจัยภายนาอก  คือประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ  ที่จะได้รับ  และโอกาสของความเสี่ยงต่อการท า 
ให้ถูกลงโทษที่จะเกิดข้ึนจากการใช้อ านาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  ซึ่งในส่วนนี้จะเกี่ยวเฉพาะคนที่มี
ความบกพร่องในเรื่องจิตส านึกและความตระหนักเท่านั้น  เพราะตามประมวลกฎหมายอาญา  ค าว่า  “โดย
ทุจริต”  มีความหมายเดียวกันกับค าว่า  “การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพ่ือตนเองหรือบุคคลอ่ืน”  โดย
ไม่ใช่วิสัยของคนท างานเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  โดยนัยนี้  การมาได้ประโยชน์ส่วนตนรวมถึงบุคคลอ่ืนจะ
เป็นปัจจัยอีกประการหนึ่ง  ที่เป็นเหตุชักน าให้คนของรัฐใช้อ านาจหน้าที่ไปในทางไม่ชอบ 
 ส่วน  “ประโยชน์”  ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  อาจปรากฏอยู่ในรูปแบบ  “ทรัพย์สิน”  ซึ่ง
เป็นได้ท้ังที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง  แต่ต้องเป็นสิ่งที่มีราคาและอาจถือมาเป็นของตนเองได้ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 มาตรา 65  ก าหนดให้รัฐพ่ึงมียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผน
ต่างๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว  โดยยุทธศาสตร์  
20  ปี  (พ.ศ.2561 - 2580)  เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  ซึ่งจะต้องน าไปสู่ในการปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 
 ทั้งนี้  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่  21  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(พ.ศ.2561 - 2580)  ได้ก าหนดเปูาหมายว่า  “ประเทศไทยปลอดการทุจรติและประพฤติมิชอบ”  โดย
ก าหนดว่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย  ในปี  พ.ศ.2580  ต้องอยู่ในอันดับ  1  ใน  20  
และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  73  คะแนน 
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โดยแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่  21  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ  (พ.ศ.2561 - 2580)  ได้ก าหนดเปูาหมายเปูาหมายและตัวชี้วัดในปี  พ.ศ.2580  ไว้ดังนี้ 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  ดังนี้ 
1) เด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต  ร้อยละ  80 
2) ประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต  มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบร้อยละ  80 
3) หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน  ITA  (90  คะแนนขึ้นไป)  ร้อยละ 200 

2. จ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง  ดังนี้ 
1) จ านวนคดีทุจริตในภาพรวม  ลดลงร้อยละ  80 
2) จ านวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน  ได้แก่ 

- จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย  (ทุจริต)  ลดลง  ร้อยละ  80 
- จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่าการกระท าการทุจริตลดลง ร้อยละ  80 

3) จ านวนคดีทุจริตที่เก่ียวข้องกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองลดลง  ร้อยละ  90 
ส านักงาน  ป.ป.ช.  จึงได้พิจารณาก าหนดการให้มีกรอบการจัดท า  “แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการน าไปปฏิบัติ  โดยพิจารณาจากปัจจัยจูงใจภายในและ
ภายนอก  และให้ความส าคัญกับความสอดคล้องกับแผน  3  ระดับ  โดยน าหลักธรรมาภิบาลส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นหลักส าคัญในการพัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( ITA)  อีกด้วย  เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายดังกล่าว
ข้างต้น  แบ่งเป็น  4  มิติ  ดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

มิติท่ี 

1 
การสร้าง
วัฒนธรรม

สุจริต 
มิติท่ี 

1 
การสร้าง
วัฒนธรรม

สุจริต มิติท่ี 

1 
การสร้าง
วัฒนธรรม

สุจริต 

มิติท่ี 

1 
การสร้าง
วัฒนธรรม

สุจริต 
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โดยประกอบด้วยสาระส าคัญ  2  ส่วน 

 ส่วนที่  1  ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกิดจากปัจจัยภายใน  ด้วยการสร้างวัฒนธรรม
สุจริตที่เกิดจากปัจจัยภายใน  ด้วยการสร้างวัฒนธรรมสุจริต  สร้างจิตส านึกและการตระหนักในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีจริยธรรม  การค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น  ซึ่งได้
น ากลุ่มประชาชนและเด็กมารวมกันไว้ในส่วนนี้ด้วย  เนื่องจากเป็นการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่ว่ามาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักได้ก าหนดไว้ประการหนึ่ง  คือ  
“การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติเป็นพลเมืองที่ดี  ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม
และดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม”  รวมถึงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่  (21)  การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  ได้ก าหนดถึงแนวทางการปูองกันการทุจริตด้วยการปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็น
พลเมืองที่ดี  มีวัฒนธรรมสุจริต  และการปลูกฝัง  และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย  
ทุกระดับ  และแผนการปฏิรูปประเทศ  ยังได้ก าหนดกลยุทธ์การปูองกันและเฝูาระวังการทุจริตด้วยการเร่ง
สร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  ซึ่งก าหนดไว้ใน มิติที่  1  
การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
 ส่วนที่  2  ก าหนดขึ้นเพ่ือปูองกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยภายนอก  โดยให้ความส าคัญกับ
การด าเนินการให้มีการบริหารราชการที่เปิดเผย  โปร่งใส  ลดการใช้ดุลยพินิจ ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่  สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  ซึ่งก าหนดไว้ใน  
มิติที่  2  การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส  มิติที่  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน  และมิติที่  4  การยกระดับกลไกการตรวจสอบกากรด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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กรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบการจัดท าแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต 
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

มิติที่  1 
การสร้าง

วัฒนธรรมสุจริต 

มิติที่  2 
การบริหาร
ราชการด้วย
ความโปร่งใส 

มิติที่  3 
ส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วน

ร่วมร่วมของภาค
ประชาชน 

มิติที่  4 
การยกระดับกลไก
การตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

การเสริมสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการฝุายการเมือง ฝุาย
สภาท้องถิ่น และฝุายประจ า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การเสริมสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น 

การเสริมสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส 

มาตรการลดการใช้
ดุลพินิจในการปฏบิัติงาน 

การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การรับฟังความคิดเห็นการรับ
และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

การจัดวางระบบการ
ตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน และการ
บริหารความเส่ียงการทุจริต 

การส่งเสริมการ
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 
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ความสอดคล้องและความเชื่อมโยงของแผน  3  ระดับ  กับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การจัดท าแผนการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  ส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)  ตามกรอบการจัดท าแผนฯ  ใน  4  มิติ  ได้แก่  มิติที่  1  การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต  มิติที่  2  การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส  มิติที่  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน  และมิติที่  4  การยกระดับกลไกการตรวจสอบกากรด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  มีความสอดคล้องและส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายของแผน  3  ระดับ  เพื่อให้ประเทศไทยปลอด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  ดังนี้ 
  แผนระดับท่ี  1 
 แผนการปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ในประเด็นยุทธศาสตร์ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ  
   แผนระดับท่ี  2 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่  21  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ  สอดคล้องในเปูาหมายภาพรวมที่ก าหนดไว้ว่า  “ประเทศไทยปลอดการ
ทุจริตและการประพฤติมิชอบ”  รวมถึงยังสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและเปูาหมายของแผนย่อยการ
ปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ก าหนดให้ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  และคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
 แผนการปฏิรูปประเทศ  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ  สอดคล้องในระดับวัตถุประสงค์และเปูาหมายในภาพรวมของแผนการ
ปฏิรูปประเทศ  ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ที่มุ่งสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน  การก ากับการบริหารของหน่วยงานภาครัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้
กรอบธรรมาภิบาล  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึง  ตรวจสอบได้ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สอดคล้องในระดับวัตถุประสงค์ในภาพรวม  เพ่ือให้
การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ทันสมัย  และเปูาหมายในภาพรวม  การมีระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  ทันสมัย  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  การกระจายอ านาจและมีส่วนร่ วม
ของภาคประชาชน  รวมทั้ง  การบริหารจัดการภาครัฐ  การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  และธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 
 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ  
สอดคล้องกับนโยบายที่  9  เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต  ทั้งในระดับวัตถุประสงค์  
เปูาหมาย  และกลยุทธ์  กล่าวคือ  นโยบายที่  9  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพภาครัฐ  และส่งเสริม
บทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 
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และมีเปูาหมายที่ให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบปูองกันและแก้ไขการปูองกันการททุจริต  และประชาชนไม่
เพิกเฉยต่อการทุจรติของหน่วยงานภาครัฐ  โดยมีตัวชี้วัด  คือ  ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption 
Perception Index : CPI)  ของประเทศ  และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต    
กลยุทธ์เพื่อให้ขับเคลื่อนให้บรรลุเปูาหมายดังกล่าว  คือ  น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ
ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินโครงการของภาครัฐ  และรณรงค์
ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต 

   แผนระดับที่  3 

 แผนการปูองกันการทุจริตฯ  สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบระยะที่  1  (พ.ศ.2563 - 2565)  และระยะที่  2  (พ.ศ.2566 - 2570)  ในประเด็นเปูาหมายหลักที่
ก าหนดไว้ว่า  “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”  รวมถึงสอดคล้องกับแนวทางและเปูาหมาย
ของแผนย่อยการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ที่ก าหนดให้ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต  และคดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

 

ประเด็นความสอดคล้องและความเชื่อมโยง เปูาหมายหลัก 
แผนระดับ  1  ยุทธศาสตร์ชาติ 

CPI 
≥57 คะแนน 

ในปี 
พ.ศ.2570 

 
 

แผนระดับ  2 

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่  21 
การต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติ

มอบ 

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการ

ปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์การบริหาร
การจัดการภาครัฐ การ

ปูองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและ

ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาตินโยบาย
ที่ 9 เสรมิสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติจากภัย

การทุจริต 

 
 

แผนระดับ  3 
แผนปฏิบัติการด้านต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 - 

2565) และระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) 
 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  ส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) 
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ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนระดับที่  2  กับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนระดับ  2 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(พ.ศ.2566 - 2570) 

มิติที่  1  การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ.25612 - 
2580) ประเด็นที่  (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

1) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี  มี 
วัฒนธรรมสุจริต  และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรม
ในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 

2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของราชการและเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทาง
ทุจริต 

3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่ 
แน่วแน่ในการท าตนเองในการเป็นแบบอย่างที่ดี  มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1.ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 
  1.1 เร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการ
ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยเร่ งความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม 
  1.4 การสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกงเพื่อ
ต่อต้านการทุจริตฯ โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทยปลูกฝัง
ให้คนไทยไม่โกง 
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการ
รักษาผลประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเ ชิงบวก รวมทั้ง
คุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับทุกกลุ่มในสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตส านึกความ
ซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัย
ร้ายแรงของการทุจริตของสังคมไทย 
2) พัฒนากลไกและระบบการด าเนินงานที่ท าให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐและมาตรฐานและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานธรรมอย่างเคร่งครัด 

1.1 การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลกรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่าย
ท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี ้
   1.1.1 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่ และการประพฤติตนตามประมวล
จริยธรรม 
   1.1.2 เสริมสร้างจิตส านึกและตระหนักในการยึดมั่น
ผลประโยชน์ส่วนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ที่จะไม่กระท าการ
อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
   1.1.3 เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 
และการต่อต้านการทุจริต 
1.2 การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชน
ในทุกภาคส่วนในท้องถิ่น ดังนี ้
   1.2.1 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนร่วม 
   1.2.2 เสริมสร้างจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.2.3 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์
สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
1.3 การเสริมสร้างจิตส านึกและความแต่เด็กและเยาวชน 
ดังนี ้
   1.3.1 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์
สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
   1.3.2 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิต
สาธารณะและรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
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แผนระดับ  2 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(พ.ศ.2566 - 2570) 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ.2562 – 2565) 
นโยบายที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการ
ทุจริตแผนการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
 1) น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้
บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
2) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้าง
ค่านิยมต่อตา้น และปฏิเสธการทุจริต 

 

มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) 
ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
1) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ใน
การท าตนเป็นแบบอยา่งที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ เห็นแก่ประโยชนส์่วนรวม 
2) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดคดีทุจรติและประพฤตมิิชอบใน
หน่วยงานภาครัฐ เน้นการสร้างนวตักรรมและมาตรการใน
การต่อต้านการทุจรติ 
3) ปรับระบบงานและโครงสร้างทีเ่อื้อต่อการลดการใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
2.ด้านการป้องปราบ 
1) ให้ส่วนราชการการบรหิารงานบุคคลที่เป็นไปตาม
คุณธรรม (Merit System) ได้เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเป็น “คนดี 
คนเก่ง คนกล้ายืดหยัดในสิ่งที่ถูกตอ้ง” 
2) ให้หัวหน้าส่วนราชการบริหาราชการ หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรในการปูองกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติ
มิชอบกรณีปล่อยปละละเลยไมด่ าเนินการให้ถือเป็นความผิด
วินัยหรือความปดิทางอาญา 
3) ให้มีการลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการใช้
อ านาจรัฐท่ีไดร้ับมอบ 
4) ให้เจ้าพนักงานของรัฐบริการประชาชนตามหน้าท่ีทีไ่ด้รับ
โดยไม่ค านึงถึงอามิสสินจ้าง 

2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
      2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการด าเนินงาน 
      2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ 
      2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี ้
      2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหาร 
      2.2.2 การจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 
      2.2.3 การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
     2.3.1 จัดท าข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมใช้
ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 
      2.3.2 การจัดท าแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและ
ระยะเวลาการด า เนินการเกี่ ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในและขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและใน
เครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      2.3.3 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง 
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการด าเนินการอื่นใดของ
ผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อชุมชนและประชาชน 
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แผนระดับ  2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(พ.ศ.2566 - 2570) 
5) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อตรง 
(Intergrity) เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน
อย่างแท้จริง 
6) ให้ภาคประชาชนมีส่วนในการตรวจสอบการปฏิบตัิงาน
ภาครัฐอย่างมีประสิทธิผล 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ.2562 - 2565) 
นโยบายท่ี 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการ
ทุจริตแผนการเสรมิสร้างความมัน่คงของชาติจากภัยทุจริต 
น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้บัง
เกิดผลเป็นรูปธรรม 

 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
1. ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 
    1) ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตวักันรังเกียจการทุจริตและมี
ส่วนร่วมในการทุจริต ด้วยการชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการ
กระท าความผิด 
    2) เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและตอ่ต้านการทุจรติประพฤติมิ
ชอบ 
2.ด้านการป้องปราม 
    1) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ภาครัฐอย่างมีประสิทธิผล 
    2) ท าให้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นเรื่องที่น่า
รังเกียจไม่พึงกระท า 
3. ด้านการปราบปราม 
    1) ให้มีการผนึกพลังความร่วมมือจากทุกกภาคส่วนและ
หน่วยงานตรวจสอบของรัฐในการปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยลดการกระท าผิดทางวินัยด้วยการเฝูา
ระวังจากทุกภาคส่วน และมีกลไกรองรับการรวมตัวของภาค
ประชาชนด้วย 
    2) ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝาูระวัง
และแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าทุจรติโดยทุกช่องทาง
รวมทั้งการฟูองร้องหน่วยงานของรัฐที่ไม่มีอ านาจหน้าที่ท่ี
รัฐธรรมนูญบัญญัตไิว ้

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท า
งบประมาณ 
    3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการ
ประเมินผลการด าเนินงาน 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
    3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน
การด าเนินกิจการ ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
    3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่น สามารถ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
    3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลาและผล
การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
    3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/องค์ชุมชนใน
การปูองกันตรวจสอบและต่อต้านทุจริต 
    3.3.2 ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนมีการด าเนินการ
เฝูาระวังการทุจริต 
    3.3.3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
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แผนระดับ  2 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(พ.ศ.2566 - 2570) 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ.2562 -2565) 
นโยบายท่ี 9 เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติจากภัยการ
ทุจริตแผนการเสรมิสร้างความมัน่คงของชาติจากภัยทุจริต 
1) น าหลักธรรมมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้
บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินโครงการ
ของภาครัฐ 

 

มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
      เสริมสรา้งหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระ 
และมีความเป็นมืออาชีพในการเฝาูระวังการทุจรติใน
หน่วยงาน 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ.2562 - 2565) 
นโยบายท่ี 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการ
ทุจริตแผนการเสรมิสร้างความมัน่คงแห่งชาติจากภัยการ
ทุจริต 
น าหลักธรรมาภบิาลไปใช้ในการบริหารจดัการภาครัฐให้บัง
เกิดผลเป็นรูปธรรม 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบใน การควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
    4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบ
ภายใน 
    4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุม
ภายใน 
    4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริต 
4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
    4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
    4.2.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารตามกระบวนการและ
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝุ
ฝุายใด 
4.3 มาตรการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
    4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
    4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยส าหรับผู้ร้องเรียน 
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หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เกื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index -CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัด  โดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency International -IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ -๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕-
๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็น
อันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของ
ประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อน
ให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกันการ
ทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption -UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖  การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อย
ถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้าง
สังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐาน
ของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง 
ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม    ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่า
การทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือ
กล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณา
การความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน 
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บทท่ี 3 
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพือ่ยกระดับ

คุณธรรมและความโปรง่ใสส าหรับเทศบาลต าบลหนองแวง 
 



 ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริ ต (Corruption 
Perception Index -CPI)ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index -CPI) 

ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทาง
ปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ –๒๕๖๔) ขยายกรอบเวลาเป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลต าบลหนองแวง อ าเภอ
ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้าง
ค่านิยม วัฒนธรรมสุจริต ให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
เพ่ือก าหนดแนว  ทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

๔. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
๑)  เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองแวง 
๒)  เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุาย
บริหารและบุคลากรของเทศบาลต าบลหนองแวง  รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  
๓)  เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลหนองแวง เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) 
๔)  เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's  participation) และตรวจสอบ (People' saudit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลหนองแวง 
๕)  เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของเทศบาลต าบล
หนองแวง 
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๕. เป้าหมาย 
๑)  ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองแวง รวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกั น
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

๒)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ 

๓)  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลต าบลหนองแวงโนนสะอาด 

๔)  กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองแวง 
ที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

๕)  เทศบาลต าบลหนองแวงโนนสะอาดมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

๖. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองแวง รวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti -Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

๒) เทศบาลต าบลหนองแวง สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการ
ทุจริต 

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลหนองแวง  ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 

๕) เทศบาลต าบลหนองแวง  มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้าน
การปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
มิติที่  1.
การสร้าง
วัฒนธรรม
สุจริต 

1.1.3 เสริมสร้าง
จิตส านึกและ
ค่านิยมความ
ซ่ือสัตย์สุจริตและ
การต่อต้านการ
ทุจริต 

1.โครงการฝึกอบรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 

1.3.1 เสริมสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักในความ
ซ่ือสัตย์สุจริตและ
การต่อต้านการ
ทุจริต 

2.โครงการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนของเทศบา
ต าบลหนองแวง 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 

1.2.2 เสริมสร้าง
จิตส านึกและ
ตระหนักในการ
ปฏิบัติตนตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 

1.2.3 เสริมสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักมนความ
ซ่ือสัตย์สุจริตและ
การต่อต้านการ
ทุจริต 

4.กิจกรรมยกย่องและเชิด
ชูเกียรติแก่บุคคล 
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมกิจกรรมของเทศบาล
ต าบลหนองแวง 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 

 รวม จ านวน  4   โครงการ จ านวน 0 บาท จ านวน 0 บาท จ านวน 0 บาท จ านวน 0 บาท จ านวน 0 บาท  
มิติที่  2 
การ
บริหารงาน
ราชการด้วย
ความ
โปร่งใส 

2.1.2 การเปิดเผย
ข้อมูลการบริหาร
เงินงบประมาณ 

1.โครงการเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการ
บริการงบประมาณ 

- - - - -  

2.2.2 การจัดท า
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

2.กิจกรรม ควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามขอ้บัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าป ี

- - - - -  

2.2.2 การจัดท า
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

3.กิจกรรมวิเคราะห์ผล
การจัดซ้ือจัดจา้งประจ าปี 

- - - - -  

2.2.2 การจัดท า
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
 
 

4.มาตรการ NO Gift 
Policy 

- - - - -  

ส่วนที่  2 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2.2.2 การจัดท า

มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

5.โครงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการให้บริการ
อย่างเท่าเทียมกัน 

- - - - -  

2.2.2 การจัดท า
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

6.มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของเทศบาลต าบลหนอง
แวง 

- - - - -  

2.2.2 การจัดท า
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

7.มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล 

- - - - -  

2.2.2 การจัดท า
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

8.กิจกรรมสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือน 

- - - - -  

2.2.2 การจัดท า
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

9.มาตรการน าผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนในการ
ให้บริการมาใช้ในการ
เล่ือนขั้น เล่ือนเงินเดือน 
ของบุคลากร 

- - - - -  

2.2.2 การจัดท า
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

10.มาตรการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เทศบาลต าบลหนองแวง 

- - - - -  

2.2.2 การจัดท า
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

11.กิจกรรมการใช้บัตรคิว
ในการติดต่อราชการ 

- - - - -  

2.2.2 การจัดท า
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

12.มาตรการประเมิน
ความคุ้มค่าในการ
บริหารงานของเทศบาล
ต าบลหนองแวง 

- - - - -  

2.2.2 การจัดท า
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

13.มาตรการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกัน
การทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 

- - - - -  
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2.3.1 จัดท า

ข้อตกลงระหวา่ง
บุคลากรในองค์กร
ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรม 
ใช้ดุลพินิจด้วย
ความสุจริตภายใต้
กรอบธรรมาภิบาล 

14.มาตรการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการตามหลักธรรมาภิ
บาล 

- - - - -  

2.3.1 จัดท า
ข้อตกลงระหวา่ง
บุคลากรในองค์กร
ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรม 
ใช้ดุลพินิจด้วย
ความสุจริตภายใต้
กรอบธรรมาภิบาล 

15.กิจกรรมการท า
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบล
หนองแวง 

- - - - -  

2.3.3 มีการ
กระจายอ านาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับ
การส่ัง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทน หรือ
การด าเนินการอื่น
ใดของผู้มีอ านาจใน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อชุมชนและ
ประชาชน 

16.มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของเทศบาล
ต าบลหนองแวง 

- - - - -  

2.3.3 มีการ
กระจายอ านาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับ
การส่ัง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทน หรือ
การด าเนินการอื่น
ใดของผู้มีอ านาจใน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อชุมชนและ
ประชาชน 

17.มาตรการกระจาย
อ านาจของเทศบาลต าบล
หนองแวง 

- - - - -  

 รวม จ านวน  17   โครงการ จ านวน 0 บาท จ านวน 0 บาท จ านวน 0 บาท จ านวน 0 บาท จ านวน 0 บาท  
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
มิติที่ 3 
การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของงภาค
ประชาชน 

3.1.1 การมีส่วน
ร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนา การ
จัดท างบประมาณ 

1.โครงการจัดเวทีประชาคม - - - - -  

3.1.1 การมีส่วน
ร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนา การ
จัดท างบประมาณ 

2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหาร
กิจการเทศบาลต าบลหนอง
แวง 

- - - - -  

3.1.2 การมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

3.กิจกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลหนองแวง 

- - - - -  

3.2.3 มีรายงาน
หรือแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้
ประชาชนผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผล
การด าเนินการ
เกี่ยวกบัเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

4.มาตรการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
เทศบาลต าบลหนองแวง 

- - - - -  

3.3.1 ส่งเสริมให้มี
เครือข่ายภาค
ประชาชน/องค์กร
ชุมชนในการ
ปูองกันและต่อต้าน
การทุจริต 

5.กิจกรรมส่งเสริมชุมชน
เฝูาระวังการทุจริต 

- - - - -  

3.3.3 บูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพือ่
ต่อต้านการทุจริต 

6.กิจกรรมการบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพือ่ต่อต้านการ
ทุจริต 

- - - - -  

 รวม จ านวน  6   โครงการ จ านวน 0 บาท จ านวน 0 บาท จ านวน 0 บาท จ านวน 0 บาท จ านวน 0 บาท  
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
มิติที่  4  
การ
ยกระดับ
กลไกลการ
ตรวจสอบ
การ
ด าเนินงาน
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

4.1.1 มีการจัดท า
และรายงานการ
จัดท าระบบ
ตรวจสอบภายใน 

1.โครงการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าป ี

- - - - -  

4.1.2 มีการจัดท า
และรายงานการ
จัดท าระบบควบคุม
ภายใน 

2.กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

- - - - -  

4.1.3 มีการจัดให้
มีกระบวนการ
บริหารจัดการ
ความเส่ียงการ
ทุจริต 

3.มาตรการการบริหาร
จัดการความเส่ียงการ
ทุจริตของเทศบาลต าบล
หนองแวง 

- - - - -  

4.2.2 ส่งแสริม
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น
ให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝุาย
บริหารตาม
กระบวนการ และ
วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ได้ก าหนดไว้ โดย
ไม่ฝักใฝุฝุายใด 

4.กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

- - - - -  

4.3.1 มีแนว
ปฏิบัติในการ
ด าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหนา้ที่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

5.มาตรการจัดการใน
กรณีได้รับทราบ หรือรับ
แจ้ง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริตของเทศบาล
ต าบลหนองแวง 

- - - - -  

4.3.2 จัดให้มี
ระบบและช่อง
ทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ   
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยส าหรับผู้
ร้องเรียน 

6.มาตรการจัดให้มีระบบ
และช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตของเทศบาลต าบล
หนองแวง 

- - - - -  

 รวม จ านวน  6   โครงการ จ านวน 0 บาท จ านวน 0 บาท จ านวน 0 บาท จ านวน 0 บาท จ านวน 0 บาท  
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1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

        การด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะน าไปสู่การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความส าเร็จขององค์กร
อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

เทศบาลต าบลหนองแวง  จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตส านึกให้
บุคลากรตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่น
ในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม 
จริยธรรม อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างจิตส านึก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการท างานอันจะน าไปสู่การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความส าเร็จขององค์กรอย่าง
ยั่งยืน จึงได้ก าหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร เทศบาลต าบล
หนองแวง 

3. วัตถุประสงค ์ 

1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าหลักคุณธรรม จริยธรรม
มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข 

2) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

        เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองแวง จ านวน 106 คน 

5. วิธีด าเนินการ 

        1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
        2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

        3) ก าหนดรูปแบบ ก าหนดการ และหัวข้อการอบรม 

        4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเปูาหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 
        5) ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการที่ก าหนด 

        6) รายงานผลการด าเนินการ 

        7) เผยแพร่การด าเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

1.1 การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.3 เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริต 

ส่วนที่  3 

มิติท่ี 
1 

การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
        ไม่ใช้งบประมาณ                                                

8. ผู้รับผิดชอบ 

        กองการศึกษา เทศบาลต าบลหนองแวง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
        ผลผลิต 

1. มีการจัดอบรมจ านวน 1 ครั้ง 

2. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน
และการปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล) 

        ผลลัพธ์ 
        บุคลากรน าหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กรสุจริตในหน่วยงาน (ส ารวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล) 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง 
ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยยุทธศาสตร์ชาต ิ
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง 
ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุข
ของคนไทยทุกคน        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง โดยการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้ง
คุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ควบคู่กับการปลูกฝัง
จิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมท่ีถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทัน
การทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิดหรือผู้กระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

        ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองแวง  จึงได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
        1) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน 

        2) เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตให้แก่ประชาชน 

        3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจ าวัน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

        ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองแวง จ านวน 106 คน 
5. วิธีด าเนินการ 

        1) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
        2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

        3) ก าหนดรูปแบบ ก าหนดการ และหัวข้อการอบรม 

        4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเปูาหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 
        

1.1 การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.2.2 เสริมสร้างจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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 5) ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการที่ก าหนด 

        6) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

        ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

        กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลต าบลหนองแวง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
        ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจ านวน 1 ครั้ง 

     2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
        ผลลัพธ์ 
        ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตำมผล) 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลหนองแวง 

2. หลักการและเหตุผล 

        การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญ
ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุ จริต และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจใน
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในพ้ืนที่ เทศบาล
ต าบลหนองแวง ผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลหนองแวง อย่าง
สม่ าเสมอ เทศบาลต าบลหนองแวงจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้าน
การทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลหนองแวงโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและ
ท าคุณประโยชน์ และควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน 

3. วัตถุประสงค ์

        1) เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลหนอง
แวง 

        2) เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพ้ืนที่
เทศบาลต าบลหนองแวง 

        3) เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบล
หนองแวงมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

        1) ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองแวง         
        2) ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลหนองแวง 

1. วิธีด าเนินการ 
        1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือก
บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 

         
 

1.1 การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.2.3 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักความซ่ือสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริต 
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       2) คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 

        3) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 

        4) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

        ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

        ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองแวง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
        ผลผลิต 

        จ านวนบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ เทศบาลต าบล
หนองแวง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
        ผลลัพธ์ 
        ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองแวง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็น
คุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือส่วนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง 
ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยยุทธศาสตร์ชาต ิ
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง 
ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุข
ของคนไทยทุกคน        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง โดยการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้ง
คุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ควบคู่กับการปลูกฝัง
จิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมท่ีถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทัน
การทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิดหรือผู้กระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

        ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองแวงจึงได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
        1) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน 

        2) เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตให้แก่ประชาชน 

        3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจ าวัน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

        ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองแวง จ านวน 106 คน 

5. วิธีด าเนินการ 

        1) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
        2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

        3) ก าหนดรูปแบบ ก าหนดการ และหัวข้อการอบรม 

        4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเปูาหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 

1.1 การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.3.1 เสริมสร้างส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริต 
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        5) ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการที่ก าหนด 

        6) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

        ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

        กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลต าบลหนองแวง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
        ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจ านวน 1 ครั้ง 

         2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
        ผลลัพธ์ 
        ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
        เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

        พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ
ด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

        ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลต าบลหนองแวงเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงด าเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงบประมาณ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างได้ทุกโครงการและ
กิจกรรม 

3. วัตถุประสงค ์

        1) เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาลต าบลหนองแวง 

        2) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

        3) เพ่ือปูองกันการทุจริตในเทศบาลต าบลหนองแวง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

        1) บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองแวง 

        2) ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองแวง 

5. วิธีด าเนินการ 

        1) รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
        2) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้ประชาชนได้
ทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ 

        3) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 

2.1 การบริหารงานราชการด้วยความโปร่งใส 

2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ 
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        4) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
         5) จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เช่น 
สังเกตการณ์ ติดตามผลการด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 

        6) ประชุมก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
        7) รายงานผลการด าเนินการ และเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 

                7.1) ผลการด าเนินโครงการ 

                7.2) รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
                7.3)รายงานสรุปผลการใช้จ่ ายงบประมาณประจ าปีตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบ
ก าหนด                  
                      7.4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี         
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

        ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

        ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองแวง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
        ผลผลิต 

        1) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

        2) มีการจัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 1 ครั้ง         
        ผลลัพธ์ 
        จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

        ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท ากิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี” เพ่ือติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิด
ความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็น
เรื่องส าคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงาน
ของเทศบาลต าบลหนองแวง 

3. วัตถุประสงค ์

        1) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในเทศบาลต าบลหนองแวงมีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าในการ
เบิกจ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลหนองแวง 
        2) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในเทศบาลต าบลหนองแวงมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

        3) เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

        บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลหนองแวง 

5. วิธีด าเนินการ 

        1) จัดตั้งคณะท างานควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
        2) จัดประชุมบุคลากรทุกส านัก/กอง/ฝุาย เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือน/ประจ าไตรมาส 

        3) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง (Cross 
Check) 
        4) ด าเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่คณะท างานก าหนด 

        5) รายงานผลการด าเนินการ 

 
 

2.1 การบริหารงานราชการด้วยความโปร่งใส 

2.2.2 การจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 

        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

        ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

        กองคลัง เทศบาลต าบลหนองแวง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
        ผลผลิต 

        1) มีการจัดประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้า/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 
ครั้ง 

        2) มีการด าเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง (Cross 
Check) 
        ผลลัพธ์ 
        ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณลดลงร้อยละ 80 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

        ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนเทศบาลต าบลหนองแวงจึงได้ด าเนินกิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี” เพ่ือปรับปรุง
การจัดหาพัสดุให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 

3. วัตถุประสงค์ 
        1) เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง 

        2) เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ 

        3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

        ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. วิธีด าเนินการ 

        1) จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 

        2) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

        3) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

        4) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้บริหาร เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณถัดไป 

        5) เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรของหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบทั่วกัน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

        ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

        กองคลังเทศบาลต าบลหนองแวง   

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
        ผลผลิต 

1.รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี จ านวน 1 ฉบับ 

2.มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแก่สาธารณชน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 

ผลลัพธ์ 
        ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณถัดไปลดลง 

2.1 การบริหารงานราชการด้วยความโปร่งใส 

2.2.2 การจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 
2. หลักการและเหตุผล 
        แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดแผนปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่เปูาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 
        อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการปูองปราม ได้ก าหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา 
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

เทศบาลต าบลหนองแวง  เล็งเห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่นเอง มีความมุ่งม่ันที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานเพ่ือปูองกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการปูองกันการทุจริตโดยการจัดท ามาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
กระท าอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งน าไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลหนองแวง 
2) เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลต าบล

หนองแวงมีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
        ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลต าบลหนองแวง 
5. วิธีด าเนินการ 
        1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดท ามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให”้ 
        2) จัดท าประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการด าเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
        3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy 

2.1 การบริหารงานราชการด้วยความโปร่งใส 

2.2.2 การจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
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        4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่ว
กัน 
        5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
        6) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
47 
7. งบประมาณด าเนินการ 
        ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
        ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองแวง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
        ผลผลิต 

1. มีประกาศใช้ NO Gift Policy จ านวน 1 ฉบับ 
2. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลต าบลหนองแวงด าเนินการตาม

แนวทาง NO Gift Policy จ านวนร้อยละ 100 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบส ารวจ) 
        ผลลัพธ์ 
        ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เรื่องสินบน 
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1. ชื่อโครงการ :  โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
2. หลักการและเหตุผล 
        พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัด
ให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นต้องให้
ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลัก   
ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลัก
นิติธรรม และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงการจัดท าบริการสาธารณะที่
ครอบคลุมตามอ านาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ 
อนุญาต และการใช้อ านาจอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ 
และค านึงถงึความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือพวกพ้อง 
ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นท่ีและผู้ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
        เพ่ือให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือก ากับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
หน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มี
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า เทศบาลต าบลหนองแวงจึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการ
อย่างเท่าเทียมกัน 
3. วัตถุประสงค ์
        1) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลต าบลหนองแวง 

2) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของเทศบาลต าบลหนองแวง
ให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

3) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

 
 

2.1 การบริหารงานราชการด้วยความโปร่งใส 
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4) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเชื่อมั่น

ในองค์กร 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
        เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลหนองแวง 
5. วิธีด าเนินการ 
        1) ผู้บริหารก าหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไว้ในพันธกิจของหน่วยงาน 
        2) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินงานตามพันธกิจการให้บริการอย่างเท่าเทียม 
        3) ประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนดแนวทาง/แผนงานในการด าเนินงาน 
        4) จัดท าแนวทาง/แผนงานการด าเนินงาน 
        5) ชี้แจงแนวทาง/แผนการการด าเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
        6) ด าเนินการตามแนวทาง/แผนการด าเนินงาน 
        7) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
        8) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
        ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลต าบลหนองแวง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
        ผลผลิต 

1. มีการก าหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันเป็นพันธกิจของหน่วยงาน 
2. มีแนวทาง/แผนการด าเนินงานในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 

        ผลลัพธ์ 
        1) ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลหนองแวงมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 
        2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 

 

 

 

 

 

 

 59 



 

  

 

 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลหนองแวง 
2. หลักการและเหตุผล 
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญในการด าเนินการเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน โดยการจัดท า “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลหนองแวง” เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลหนองแวง 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
        ข้าราชการ  พนักงานและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย          
จังหวัดบุรีรัมย์ 
5. วิธีด าเนินการ 
       1) จัดตั้งคณะท างานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
        2) ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 
                2.1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (ITA) 
                2.2) จัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยต้องมี
รายละเอียดต่างๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การ
ก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 
        3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงช่องทางอ่ืนๆ 
        4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
        5) ปฏิบัติตามมาตรการ 
        6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
        7) รายงานผลการด าเนินการ 
        8) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
         ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
        ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองแวง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
        ผลผลิต 
        มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลหนองแวง        
        ผลลัพธ์ 
        เทศบาลต าบลหนองแวงมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  
2. หลักการและเหตุผล 
        พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มี
อ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมา    
ภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ 
        การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
        ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ เทศบาลต าบลหนองแวงจึงได้
จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
        1) เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลต าบลหนองแวง 
        2) เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได ้
        3) เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
        4) เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพได้คนดี  
คนเก่งเข้ามาท างาน 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
        ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ  พนักงานและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหนองแวง 
5. วิธีด าเนินการ 
        1) ผู้บริหารก าหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ 
        2) จัดประชุมหน่วยงานชี้แจงบทบาทอ านาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 
        3) จัดตั้งคณะท างานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
53 
        4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวบรวม
ความเห็นเสนอต่อผู้บริหาร 
        5) คณะท างานพิจารณาก าหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
                - มาตรการปูองกันแนวทางการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ท างาน
ส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ 
                - มาตรการน าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น 
เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
                - มาตรการการน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ( ITA) มาใช้ในการเลื่อน
ขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
                - มาตรการปูองกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้เป็น
พนักงาน 
                - มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร 
                ฯลฯ 
        6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
        7) ด าเนินการตามมาตรการ 
        8) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
        ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
        ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองแวง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
        ผลผลิต 
        - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จ านวน 1 มาตรการ 
        ผลลัพธ์ 
        - ข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลหนองแวงลดลง 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
        การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนา
ผลงาน ซึ่งเทศบาลต าบลหนองแวงได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจ
ของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น  เทศบาลต าบลหนอง
แวง จึงได้ด าเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค ์
        เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบ
ได ้
4. กลุ่มเป้าหมาย 
        ข้าราชการเทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
5. วิธีด าเนินการ 
        1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
        2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
        3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
        4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการเสนอมา 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
        ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
        ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองแวง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
        ผลผลิต 
        บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (ส ารวจ
โดยแบบประเมิน) 
        ผลลัพธ์ 
        ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการน าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ใน     
                การเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 

     2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
        การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนา
ผลงาน ซึ่งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล รวมทั้งให้ความส าคัญกับผลของ
การปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอีกด้วย จึงส่งเสริมให้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของตนเอง โดยมีการประเมินบุคคล โดยค านึงถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นในต าแหน่งที่ปฏิบัติ และประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับจากการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้
นั้นตามประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลที่ กจ.กท. หรือ ก.อบต. ก าหนด 
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท ามาตรการน าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ 
และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
        1) เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
        2) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจจากการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
        ข้าราชการเทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
5. วิธีด าเนินการ 
        1) จัดท ามาตรการน าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น 
เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
        2) จัดท าประกาศและแนวทางในการด าเนินการตามมาตรการน าผลการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้
ทราบทั่วกัน 
        3) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น         
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       4) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        5) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
        6) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        7) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการเสนอมา 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
        ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
        งานบุคคล  ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองแวง   
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
        ผลผลิต 
        ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลหนองแวงมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล
ต าบลหนองแวงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
        ผลลัพธ์ 
        จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลหนองแวง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
        ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
รวมทั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ. 2561 ได้
ก าหนดการด าเนินการเพ่ือปูองกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
        ทั้งนี้ เทศบาลต าบลหนองแวง ให้ความส าคัญกับการด าเนินการเพ่ือปูองกันมิให้เกิดการด าเนินการที่
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดท า “มาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของเทศบาลต าบลหนองแวง” 
3. วัตถุประสงค ์
        1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
        2) เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
        3) เพ่ือปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
        เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. วิธีด าเนินการ 
        1) จัดท ามาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลหนองแวง 
        2) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาล
ต าบลหนองแวง และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
        3) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
        4) ปรับปรุงขั้นตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึ งความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
        5) ด าเนินการตามมาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
        6) รายงานผลการด าเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
        ไม่ใช้งบประมาณ 
 

2.1 การบริหารงานราชการด้วยความโปร่งใส 

2.2.2 การจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

มิติท่ี 
2 

การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 

 68 



-2- 
8. ผู้รับผิดชอบ 
        ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองแวง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
        ผลผลิต 
        มีประกาศใช้มาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 ฉบับ 

ผลลัพธ์ 
        จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
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1. ชื่อโครงการ  : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ การให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมักจะประสบปัญหา
ด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็น
จ านวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่
เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบ มีการแซงคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
        พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่
ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปูาหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความ
จ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
        ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองแวง จึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม 
ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการ
ประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 
3. วัตถุประสงค ์
        1) เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มา
รับบริการ 
        2) เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
        3) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
        4) เพ่ือเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือกระท า
การประพฤติ มิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
        ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 

2.1 การบริหารงานราชการด้วยความโปร่งใส 

2.2.2 การจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
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5. วิธีด าเนินการ 
        1) จัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการให้บริการ 
        2) ประชุมชี้แจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        3) จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
        4) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามล าดับคิว 
70 
        5) จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
        6) สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือน ามาปรับปรุง 
แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
        7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
        ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
        กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลต าบลหนองแวง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
        ผลผลิต 
        มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
        ผลลัพธ์ 
        1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ไม่น้อยว่าร้อยละ 80 ของผู้มาขอรับ
บริการ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
        2) การให้บริการเกิดความโปร่งใส ข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ลดลง 
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1. ชื่อโครงการ :  มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของเทศบาลต าบลหนองแวง 

2. หลักการและเหตุผล 

        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่
การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ 

        เพ่ือให้เทศบาลต าบลหนองแวงมีการพัฒนาการบริหารงานขององค์กรให้มีความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เทศบาลต าบลหนองแวงจึงได้จัดท ามาตรการประเมินความคุ้มค่าในการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลหนองแวง 

3. วัตถุประสงค ์

        เพ่ือเสริมสร้างการบริหารงานของหน่วยงานเกิดความคุ้มค่า 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

        ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการของเทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัด
บุรีรัมย์ 

5. วิธีด าเนินการ 

        1) จัดท ามาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานขององค์กร 

        2) ก าหนดภารกิจ โครงการ/กิจกรรม การจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ต้องประเมินความคุ้มค่า ก่อนและหลัง
ด าเนินการ เช่น 

                - ภารกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจ านวนมาก 

                - งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรให้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

                - วงเงินของการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

        

2.1 การบริหารงานราชการด้วยความโปร่งใส 

2.2.2 การจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
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        3) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของ
หน่วยงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 

        4) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 

        5) ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการให้มีการประเมินความคุ้มค่าตามมาตรการที่ก าหนด 

        6) ด าเนินการตามมาตรการ 

        7) รายงานผลการด าเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

        ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

        ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองแวง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

        ผลผลิต 

1. มีประกาศมาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของหน่วยงาน 

2. มีการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของหน่วยงาน 

ผลลัพธ์ 

        จ านวนข้อร้องเรียนด้านการบริหารงานของหน่วยงาน ลดลง 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล 
        เทสบาลต าบลหนองแวงให้ความส าคัญกับการปูองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการปูองกันการ
ทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ด าเนินการจัดท า “แผนปฏิบัติ
การปูองกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570)” เพ่ือให้เทศบาลต าบลหนองแวงบริหารงานเพ่ือปูองกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล และยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลหนองแวง 
2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลหนองแวง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
        เทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรัมย์ 
5. วิธีด าเนินการ 
                1) จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ

โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        2) ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริต,วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 
        3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่ก าหนด รวมถึงรายงานการท า
แผนฯแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบ
รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E 
– PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เป็นต้น 
        4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ ให้แก่
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 
       6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 
        7) รายงานผลการด าเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ 
ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริ ตขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น  (E–PlanNACC) ทาง เว็บ ไซต์ส านั กงาน ป .ป .ช . 
http//www.nacc.go.th เป็นต้น 
        8) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 

2.1 การบริหารงานราชการด้วยความโปร่งใส 

2.2.2 การจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
        ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
        ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองแวง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
        ผลผลิต 
        มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลหนอง
แวง พ.ศ. 2566 - 2570 
        ผลลัพธ์ 
        เทศบาลต าบลหนองแวงมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
2. หลักการและเหตุผล 
        การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
        ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองแวงจึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก     
ธรรมาภิบาล” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
        1) เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
        2) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
        บุคลากรในเทศบาลต าบลหนองแวง   อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
5. วิธีด าเนินการ 
        1) จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
        2) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
        3) ทุกส่วนราชการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น 
               

2.1 การบริหารงานราชการด้วยความโปร่งใส 

2.3.1 จัดท าข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มี
คุณธรรมจริยธรรมใช้ดุลพิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 
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    - ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 

               - ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอ านาจหน้าที่ 
                - ไม่ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการเอ้ือประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเนื่องจากความสัมพันธ์
ส่วนตัว   เป็นต้น 
        โดยก าหนดจัดท าเป็นข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่ 
                - ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อ านวยการส านัก/กอง 
                - ผู้อ านวยการส านัก/กอง กับ ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน 
                - ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา 
        4) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพ่ือขอความเห็นชอบและ
อนุมัต ิ
        5) ชี้แจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
        6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง 
        7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
        ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองแวง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
        ผลผลิต 
        มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล 
        ผลลัพธ์ 
        จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองแวง” 
2. หลักการและเหตุผล 
        พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
        เทศบาลต าบลหนองแวงจึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลง
นามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศบาลต าบลหนองแวงกับปลัดเทศบาลต าบลหนองแวง และ
หัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองแวง 
3. วัตถุประสงค ์
        1) เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
        2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝุาย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
        บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
5. วิธีด าเนินการ 
        1) จัดท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝุาย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ
เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับ
ผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัด 
 

2.1 การบริหารงานราชการด้วยความโปร่งใส 

2.3.1 จัดท าข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มี
คุณธรรมจริยธรรมใช้ดุลพิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อม
คณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1.1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
1.2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
1.3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
1.4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
82 

                    1.5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
1.6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

        2) ชี้แจงส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
        3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
                - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด 
เป็นต้น 
                - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ
ข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานใน
การก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
        4) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด 
        5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
        6) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
        7) รายงานผลการด าเนินงาน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
        ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองแวง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
        ผลผลิต 
        มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง 
        ผลลัพธ์ 
        จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของเทศบาลต าบลหนองแวง 
2. หลักการและเหตุผล 
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร 
ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
        เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้มีอ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหาร
กิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหาร
จดัการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
        ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของเทศบาลต าบลหนองแวง 
3. วัตถุประสงค ์
        1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
        2) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
         
 

2.1 การบริหารงานราชการด้วยความโปร่งใส 

2.3.3 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทน  หรือ
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อชุมชนและประชาชน   
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       3) เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
        4) เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
        เทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
5. วิธีด าเนินการ 
        1) จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ เช่น ค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ 
90 
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วน
ราชการ เป็นต้น 
        2) จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
        3) จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
        4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
        ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
        ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
        ผลผลิต 
        มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
        ผลลัพธ์ 
        1) ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลหนองแวง มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
        2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการกระจายอ านาจของเทศบาลต าบลหนองแวง 
2. หลักการและเหตุผล 
        เทศบาลต าบลหนองแวงเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะประสบปัญหาด้าน
การอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการ
กระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก 
กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้
รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
        พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่
สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการกระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่   
3. วัตถุประสงค ์
        1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
        2) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
        3) เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
        4) เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
        บุคลากรในเทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 

2.1 การบริหารงานราชการด้วยความโปร่งใส 

2.3.3 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทน  หรือ
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อชุมชนและประชาชน   
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5. วิธีด าเนินการ 
        1) ด าเนินการชี้แจงให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
        2) เพ่ิมการมอบอ านาจบางเรื่องให้ระดับรองผู้บริหารหรือพนักงานท้องถิ่นในการอนุมัติ อนุญาต 
        3) จัดท าค าสั่งมอบหมายผู้รักษาราชการแทนกรณีไม่อาจปฏิบัติงานได้  
        4) จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ เช่น ค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรี 
มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้า
ส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
        5) กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดท าบัญชีสรุปการมอบอ านาจแนบท้าย
ค าสั่ง 
        6) กรณีอ านาจเฉพาะของผู้บริหารไม่สามารถมอบอ านาจได้ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบอ านาจให้ผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ให้จัดท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 
        7) จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
        8) จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
        9) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
        10) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
        ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
        ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
        ผลผลิต 
        มีค าสั่งมอบหมายงาน,มอบอ านาจ,รักษาราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
        ผลลัพธ์ 
        1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
        2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 
2. หลักการและเหตุผล 
        เทศบาลต าบลหนองแวงเห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและเท่า
เทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ 
ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองแวงด้วยการจัดท า
โครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น เพ่ือจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการ
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลหนองแวง โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 
และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนา
ท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค ์
        1) เพ่ือจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจการตาม
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลหนองแวง 
        2) เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
        3) เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
        4) เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ 
        5) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
        6) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
        ชุมชน/หมู่บ้าน/ต าบล ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองแวง 
5. วิธีด าเนินการ 
        1) จัดท าค าสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเวทีประชาคม 
        2) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วม
ประชุมประชาคม เพ่ือก าหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และ
สถานที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ชี้น า และครอบคลุมจ านวนประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่ อย่าง
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
 
 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.1.1 การมีส่วนส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา  การจัดท างบประมาณ  
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        3) น าผล/ข้อเสนอต่างๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ผ่านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
        4) ติดตามประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
        ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
        ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
        ผลผลิต 
        มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่ อย่างเสมอภาค และ
เท่าเทียมกัน   
        ผลลัพธ์  
        1) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
        2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
        3) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลหนองแวง 
2. หลักการและเหตุผล 
        เทศบาลต าบลหนองแวง มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และ
การใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่เทศบาลต าบลหนอง
แวงจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
        เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลหนองแวง ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณของเทศบาลต าบลหนองแวงและร่วมด าเนินการโครงการ รวมทั้ง
ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
        1) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
        2) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
        3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
        4) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
        ประชาชนในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
5. วิธีด าเนินการ 
         1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ ดังนี้ 
        1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจ านวนสัดส่วนที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ในการบริหารโครงการ/กิจกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
             - การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
             - การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ 
             - การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ 
         
 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.1.1 การมีส่วนส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา  การจัดท างบประมาณ  
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        1.2) จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
        1.3) เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการปรับปรุงการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
        1.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
        1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้ันตอนต่อไป 
        1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 
        1.7) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับวันเวลาและก าหนดการประชุมสภาท้องถิ่น 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ปีงบประมาณ 2566 - 2570          
7. งบประมาณด าเนินการ 
        ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
        ผลผลิต 
        1) มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และมี
ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ 
        2) เทศบาลต าบลหนองแวงมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
        ผลลัพธ์ 
        เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการด้านต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองแวง 
2. หลักการและเหตุผล 
        ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ 
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมิน
มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป 
        เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงด าเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล
หนองแวง 
3. วัตถุประสงค ์
        1) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม
ปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
        2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลต าบลหนองแวง ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
        3) เพ่ือเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลต าบลหนองแวง 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
        ประชาชนในพื้นท่ีของเทศบาลต าบาลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  
5. วิธีด าเนินการ 
        1) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
        2) จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
        3) จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
        4) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
                (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน                    2  คน 
                (2) ผู้แทนสมาชิกสภา                                                      2  คน 
                (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                             2  คน 
                (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)                            เป็นกรรมการและเลขานุการ 
                (5) หัวหน้าส านักปลัด                                        เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
                

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบ  และประเมินผลในการด าเนินงาน 
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 (6) หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป                                เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองแวง 

ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลหนองแวง ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่าง

น้อยแลว้เสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต าบลหนองแวง 

3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลหนองแวงส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลหนองแวงมอบหมาย 
        5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
        6) ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
        7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
        8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
        9) เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
        10) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
        ไม่ใช้งบประมาณ         
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองแวง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
        ผลผลิต 
        1) มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
        2) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการ
ต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
        ผลลัพธ์ 
        ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลหนองแวง 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลหนองแวง 
2. หลักการและเหตุผล 
        เทศบาลต าบลหนองแวงเห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์ และ
เรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการสาธารณะและ
การบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้จัดท ามาตรการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและ
เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบ
อย่างทั่วถึง 
3. วัตถุประสงค ์
        1) เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลหนองแวง ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
        2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตาม
ผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
        บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองแวง อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
5. วิธีด าเนินการ 
        1) จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลหนองแวง 
        2) ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลหนองแวง เพ่ือ
ก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
        3) คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
                3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
                - ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลหนองแวง 
                 
 

   

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการรับเรื่อง
ระยะเวลา  และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
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    - ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน 

และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
                - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา 
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ 
                - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
                - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
                3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
                - จัดท าคู่มือหรือแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะ
ท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
                - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
                - ก าหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส 
                - จัดท าข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
                - จัดท าข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ ฯลฯ 
        4) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
             5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลหนอง
แวง ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
        6) จัดท าฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และก าหนดก าหนดแนวทางในการปูองกัน และแก้ไข
ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก 
        7) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
        8) คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 
        9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
        10) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหาร
รับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
        ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบ 
        ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
        ผลผลิต 
        1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
        2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
        3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
        4) มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมี
ช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
        5) มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลหนองแวง ให้สามารถ
ตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่
ก าหนดไว้ 
        ผลลัพธ์ 
        ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

        ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือ
พวกพ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของ
นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอย
ลง และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย 
และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
ของประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาค
ประชาชน 

        เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดท า
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝูาระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน 
รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต   
3. วัตถุประสงค ์

        1) เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 

        2) ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝูาระวังการทุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

        ประชาชนในชุมชนเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
5. วิธีด าเนินการ 

        1) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์  ณ ชุมชนต่างๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท า
การ  เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

        2) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ 
ของหน่วยงาน 

        3) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 

        4) สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝูาระวังการทุจริต     
         

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
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         5) เชิญผู้แทนของชุมชนเฝูาระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลหนองแวง 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 

        ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

        ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
        ผลผลิต 

        1) มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 

        2) มีชุมชนเฝูาระวังการทุจริตเกิดข้ึน 

        ผลลัพธ์ 
        การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
        ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการที่จะปูองกัน และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 
        การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
ปูองกันการทุจริตร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต เทศบาลต าบลหนองแวงจึงได้จัดท ากิจกรรมบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยม
ในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป 
 3. วัตถุประสงค ์
        1) เพ่ือสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริต 
        2) เพ่ือพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
        ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลหนองแวง 
5. วิธีด าเนินงาน 
        1) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองแวง 
        2) ก าหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาครัฐวิสาหกิจสถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองแวง 
        3) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
        4) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตาม
แนวทาง แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
        5) สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
        ไม่ใช้งบประมาณ 
 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองแวง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
        ผลผลิต 

เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต อย่างน้อย 1 เครือข่าย 
ผลลัพธ์ 

มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
2. หลักการและเหตุผล 
        การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเปูาหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิม
มูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝุายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกท้ังยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมี
มาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของ
เทศบาลต าบลหนองแวง เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค ์
        1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ปูองกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
        2) เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร 
        3) เพ่ือน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและปูองกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ของความส าเร็จของงาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
        บุคลากรในเทศบาลต าบลหนองแวง  ต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
 

4.1 การจัดวางระบบการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  และการบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 

มิติท่ี 
4 
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5. วิธีการด าเนินการ 
        1) จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และให้
มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
        2) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
        3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ของเทศบาลต าบลหนองแวง ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
        4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และปูองกันการทุจริต 
รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน  และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
        ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองแวง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
        ผลผลิต 
        1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
        2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
        ผลลัพธ์ 
        1) มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การปูองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
        2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
        3) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 
        ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหน่วยงานให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนิน งานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนด
หน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบ  
การควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
        เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
        1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
        2) เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

4.1 การจัดวางระบบการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  และการบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต 

4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 

มิติท่ี 
4 
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        3) เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
        4) เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลหนองแวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
        บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
5. วิธีด าเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 

2) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 

        (1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่
กระทรวงการคลังก าหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)         
                (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน : ปค.4) 
                (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
                (4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
        3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
        4) น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
        5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ         
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
        ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองแวง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
        ผลผลิต 
        1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
        2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการปูองกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
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ผลลัพธ์ 

        1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 
80 ในระดับมาก) 

2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส 

3) การทุจริตเทศบาลต าบลหนองแวงลดลงร้อยละ  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลหนองแวง 

2. หลักการและเหตุผล 

        แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ก าหนดเปูาหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดตัวชี้วัดไว้
ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - 
CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังได้น าผลการประเมิน 
ITA ไปก าหนดตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้อง
ได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป  โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 
2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ใน
อันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด 
(ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้ก าหนดแผนปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย
ก าหนดให้การปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการพัฒนาเพื่อน าไปสู่เปูาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็น
หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่
มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ 

        ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองแวงจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับท้องถิ่นเอง จึงก าหนดด าเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลหนองแวง
เพ่ือเป็นปูองกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร 

 

 

 

4.1 การจัดวางระบบการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  และการบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต 

4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
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3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลหนองแวง 
2) เพ่ือปูองกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในเทศบาลต าบลหนองแวง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

        หน่วยงานภายในของเทศบาลต าบลหนองแวงทุกหน่วยงาน (ส านักงาน,กองงาน,กลุ่มงาน) 
5. วิธีด าเนินการ 

        1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 

        2) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
        3) คณะท างานด าเนินการประเมินความเสี่ยงการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต 

        4) คณะท างานด าเนินการจัดท านวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ ยง
ของการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
        5) ด าเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และช่องทางอ่ืนๆ 

        6) มีการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจมาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่าง
เคร่งครัด 

        7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

        8) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

        ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

        ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองแวง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
        ผลผลิต 

        1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต จ านวน 1 ชุด 

        2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 

        3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
        ผลลัพธ์ 
        เรื่องร้องเรียนการทจุริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลต าบลหนองแวงลดลง 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 

        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุ มสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
        การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะ
เป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดย
ความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร 
สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 

        จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการ
พัฒนาองค์กร 

3. วัตถุประสงค ์

        1) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝุายบริหาร 

        2) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
5. วิธีการด าเนินงาน 

        1) จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 

        2) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

4.1 การจัดวางระบบการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  และการบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต 

4.2.2 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ  และวิธีการที่กฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้  โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
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        3) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลหนองแวง 

6. ระยะเวลาด าเนินงาน 

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

        ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

        ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองแวง   
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
        ผลผลิต 

        1) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

2) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 

ผลลัพธ์ 
        สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตเทศบาลต าบล
หนองแวง 
2. หลักการและเหตุผล 
        ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
        เทศบาลต าบลหนองแวงมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถเสนอ
เรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการจัดการในกรณี
ได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลต าบลหนองแวง 
3. วัตถุประสงค ์
        1) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
        2) เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและปูองกันการทุจริตของ
หน่วยงาน 
        3) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
        ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
5. วิธีด าเนินการ 
        1) ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
         
 

4.1 การจัดวางระบบการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  และการบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต 

4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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        2) ก าหนดกระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียน 
        3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดย
ทั่วกัน 
        4) ก าหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        5) ก าหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต 
        6) ก าหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
        7) ก าหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
        8) จัดท าคู่มือ/แนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
                (1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน 
                (2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน 
                (3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ 
                (4) ระยะเวลาในการด าเนินการ 
และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
        9) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
        10) จัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต(i30) 
        11) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
        ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองแวง   
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
        ผลผลิต 
        มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
        ผลลัพธ์ 
        ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณาจาก
จ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ 
                           เทศบาลต าบลหนองแวง 
     2. หลักการและเหตุผล 
        ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน ใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
        เทศบาลต าบลหนองแวง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถเสนอ
เรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการจัด
ให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลต าบลหนองแวง 
3. วัตถุประสงค ์
        1) เพ่ือให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย ส าหรับบุคลากร
และประชาชน 
        2) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
        ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
5. วิธีด าเนินการ 
        1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
และจัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
          

4.1 การจัดวางระบบการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  และการบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต 

4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ  สะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย
ส าหรับเรื่องร้องเรียน 
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        2) ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
        3) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
        4) ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        5) รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
        ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        ส านักปลัดเทศบาลต าบลหนองแวง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
        ผลผลิต 
        มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยส าหรับผู้
ร้องเรียน 
        ผลลัพธ์ 
        ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณาจาก
จ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะทีป่ระชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
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