รายงานผลการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตาบลหนองหิน
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น
และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดการจัดทาแผน
1.1.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
- โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

สาระสาคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 1) ปฏิ บั ติ ร าชการตามอ านาจหน้ า ที่ อ ย่ า งไม่ ข าดตกบกพร่ อ ง
ตรงไปตรงมา
 2) มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
 3) ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
 4) ปฏิ บั ติง านตามภาระหน้า ที่ และสร้า งความภาคภู มิใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กร
 5) ส่งเสริมคุณธรรม และความซื่อ สัตย์สุจ ริตในการทางานให้ แ ก่
เจ้าหน้าที่

1.1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวลจริยธรรม
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
- มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 1) กาหนด หรือ พัฒนา หรือปรับ ปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีการประกาศเผยแพร่แก่สาธารณชน
 2) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ

1.1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่
กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
- โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 1) มี ก ารวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของตาแหน่งต่างๆ
 2) มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
 3) เปิ ด โอกาสให้ บุ คลากรในองค์ ก รมี ส่ว นร่ ว มในการพัฒนาและ
ปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
 4) มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 5) มีการจัดทาคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกั นผลประโยชน์
ทับซ้อน
 6) มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนต่อสาธารณชน
 7) มีการใช้แอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. เป็นเครื่องมือในการ
เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดย
ส่งเสริมให้บุคลากรทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจในแอปพลิเคชัน เพื่อให้เกิด
ความตระหนักในการดารงตนตามกรอบของกฎหมาย

-21.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
รายละเอียดการจัดทาแผน
1.2.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
- โครงการสร้างจิตสานึกและความตระหนัก
ในการต่อต้านการทุจริต

สาระสาคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน

1.2.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
- โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา และปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 1) สอดแทรกแนวคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวมให้แก่ประชาชน
 2) พัฒนาจิตสานึกสาธารณะให้ประชาชนรักษาสาธารณประโยชน์
และสาธารณูปโภคของชุมชน

1.2.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
- โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจาวัน

ประเมินตนเอง

-31.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
รายละเอียดการจัดทาแผน
1.3.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในความ
ซื่อสัตย์สุจริต
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
- โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)

สาระสาคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 1) ส่งเสริมให้ มีการนาหลัก สูตรลูก เสือ ช่อ สะอาดไปใช้ในสถานศึก ษา
สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
การอุดหนุน
 2) นาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสร้างจิตสานึกความซื่อสัตย์ หรือหลักสูตรโต
ไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานศึกษาในสังกัดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การอุดหนุน
 3) ค่ า ยเยาวชนคุ ณ ธรรม/โครงการอื่ น ๆ ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า ง
จิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต

1.3.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
- กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนต่อต้านการ
ทุจริต

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 1) ส่งเสริมให้มีการนาแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้าง
ความตระหนัก รู้ แ ละมี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั นการทุจ ริ ต ส าหรั บ นัก เรี ย น
นัก ศึกษา และสาระการเรียนรู้ เรื่อ ง การมีส่ว นร่ว มของประชาชนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในหลักสูตร ปวช. 2556 หมวดวิชาทักษะ
ชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศึกษา และ ปวส. 2557 หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ (จั ดทาโดยสานักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) มาปรับ ใช้ใน
สถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้การอุดหนุน
 2) โครงการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์สร้างจิ ตสานึกและความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริต

1.3.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้มีจิต
สาธารณะ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
- โครงการเยาวชนสัมพันธ์เพื่อการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะด้วยวิธีอื่นใดตามที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดขึ้น

ประเมินตนเอง

)

-4-

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 การแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
รายละเอียดการจัดทาแผน
2.1 การแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
- มาตรการแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

สาระสาคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 1) ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารแสดงเจตจ านงว่ า จะบริ ห ารงานด้ ว ยความ
ซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
 2) ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรื อ
โครงการ/กิ จ กรรม เพื่ อ พั ฒ นาหน่ ว ยงานให้ มี คุ ณ ธรรมและความ
โปร่งใส
 3) ผู้บริหารมีการสนับสนุนงบประมาณและการดาเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 5 คะแนน (3 ข้อ)
 3 คะแนน (2 ข้อ)
 1 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระสาคัญ
ข้อใดเลย)

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
รายละเอียดการจัดทาแผน
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน
และการมอบหมายงาน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
- มาตรการสร้างความโปรงใสในการบริหารงาน
บุคคล

สาระสาคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 1) ผู้บริหารกาหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ
 2) มีการรวมกลุ่มหรือมีกลไกของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สามารถ
นาเสนอความเห็นต่อผู้บริหารเพื่อให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส
 3) มีมาตรการ/แนวทางป้องกัน การได้รับการร้องขอ/สั่งการด้ว ย
วาจาของผู้บังคับบัญชาให้ทางานส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ
 4) กาหนดระเบียบ/แนวทางปฏิบัติให้บุคลากรเสนอความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาในกรณีที่
ได้รับคาสั่ง/นโยบายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และไม่เป็นธรรม
 5) ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการทางาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การ
เลื่อนตาแหน่ง และการมอบหมายงาน อย่างเป็นธรรม
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน
ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
 1) มี ม าตรการป้ อ งกั น การใช้ จ่ า ยงบประมาณที่ ไ ม่ ส มควร ผิ ด
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้ วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
 2) มีมาตรการป้องกันในการเอื้อประโยชน์ธุรกิจของตน/พวกพ้อง
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 3) การวิ เ คราะห์ ผ ลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และน าผลการวิ เ คราะห์
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
นาเสนอผู้บริหารเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อในปีงบประมาณถัดไป
มาตรการ ดังนี้
 4) การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้างรายโครงการให้สาธารณชน
- มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จา่ ย
ทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่อช่องทางอื่นๆ
งบประมาณ

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 10 คะแนน (5 ข้อ)
 8 คะแนน (4 ข้อ)
 6 คะแนน (3 ข้อ)
 4 คะแนน (2 ข้อ)
 2 คะแนน (1ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระสาคัญ
ข้อใดเลย)

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่
เลือกปฏิบัติ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
- มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (5-6 ข้อ)
 4 คะแนน (4 ข้อ)
 3 คะแนน (3 ข้อ)
 2 คะแนน (2 ข้อ)
 1 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระสาคัญ
ข้อใดเลย)

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 1) จั ด ท าแนวทาง หรื อ คู่ มือ หรื อ มาตรฐานการปฏิ บั ติ งานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
 2) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหน่วยงานต่อสาธารณชน
 3) ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างยุติธรรมเสมอภาค
 4) นาเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงาน ให้ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
 5) แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ อย่างชัดเจน
 6) มีการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และนามา
ปรับปรุงในการให้บริการ

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (4 ข้อ)
 4 คะแนน (3 ข้อ)
 3 คะแนน (2 ข้อ)
 2 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระสาคัญ
ข้อใดเลย)

-52.3 มาตรการการใช้ดลุ ยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
รายละเอียดการจัดทาแผน
2.3.1 มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา
การดาเนินการเกีย่ วกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย
ณ ที่ทาการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
- มาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สาระสาคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 1) การเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่าง
ชัดเจน
 2) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ
 3) จัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธกี ารและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 5 คะแนน (3 ข้อ)
 4 คะแนน (2 ข้อ)
 3 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระสาคัญ
ข้อใดเลย)

2.3.2 มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบตั ิราชการแทน หรือ
การดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
- มาตรการมอบอานาจ สั่งการ อนุมัติ อนุญาต
หรือปฏิบัติราชการแทน

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 ให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(มีโครงการ)
 0 คะแนน
(ไม่มีโครงการ)

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
รายละเอียดการจัดทาแผน
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
- กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม

สาระสาคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 โครงการ/กิจกรรมยกย่องบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(มีโครงการ)
 0 คะแนน
(ไม่มีโครงการ)

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
- กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
ระดับคะแนน
 โครงการ/กิจกรรมยกย่องหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ  5 คะแนน
สาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ
(มีโครงการ)
 0 คะแนน
(ไม่มีโครงการ)

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดารงตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
- กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดารงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 โครงการ/กิจกรรมยกย่องบุคคลที่ดารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(มีโครงการ)
 0 คะแนน
(ไม่มีโครงการ)

-62.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
รายละเอียดการจัดทาแผน
2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่างบุคลากรใน
องค์กรให้ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการ
กิจการบ้านเมือง
ที่ดี
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
- มาตรการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

สาระสาคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 1) มิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือร้อง
ขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานที่บันเทิงรวมถึงร้องขอสิ่งอานวยความ
สะดวกหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตาม
อานาจหน้าที่
 2) มิให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อ
ผูใ้ ช้บริการบางคนเนื่องจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัว
 3) มิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าทีอ่ ย่างไม่เป็นธรรมหรือมีการให้
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ตอบแทน
สาหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 10 คะแนน (3 ข้อ)
 8 คะแนน (2 ข้อ)
 6 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระสาคัญข้อใดเลย)

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ
จังหวัด อาเภอที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบตั ิราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
- มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 1) มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 2) มีผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วย
กากับ ดูแล

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (2 ข้อ)
 3 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระสาคัญข้อใดเลย)

2.5.3 ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รบั ผิดชอบ
ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ปฏิบตั ิราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
- มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 1) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระทาผิดการ
ทุจริต
 2) มีขั้นตอนการลงโทษผู้กระทาผิดการทุจริตที่เหมาะสม
 3) มีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทาผิดการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (3 ข้อ)
 4 คะแนน (2 ข้อ)
 3 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระสาคัญข้อใดเลย)

-7มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
รายละเอียดการจัดทาแผน
3.1.1 การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
- มาตรการ ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สาระสาคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 1) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
 2) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน
 3) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอานาจหน้าที่
 4) มีการแสดงข้อมูลการดาเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อ
อื่นๆ
 5) มีระบบการให้ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลข
โทรศัพท์เฉพาะ หรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมี
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาการทาการของหน่วยงาน
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการ ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน  1) การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงาน
 2) การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ
ผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
- มาตรการ กากับติดตามการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 5 คะแนน (5 ข้อ)
 4 คะแนน (4 ข้อ)
 3 คะแนน (3 ข้อ)
 2 คะแนน (2 ข้อ)
 1 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระสาคัญข้อใดเลย)

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ  การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
และสถานทีใ่ ห้บริการอย่างชัดเจน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
- มาตรการ กากับติดตามการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(มีโครงการ)
 0 คะแนน
(ไม่มีโครงการ)

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (2 ข้อ)
 3 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระสาคัญข้อใดเลย)

-83.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
รายละเอียดการจัดทาแผน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ในการดาเนินกิจการ ตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการ
ดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
- โครงการจัดเวทีประชาคม

สาระสาคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 1) จัดประชาคม
 2) สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคม

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
- มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 1) มีการจัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/
ร้ อ งทุ ก ข์ / ร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต หรื อ มี ก ารก าหนดช่ อ งทางการ
ร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนที่สามารถ
ทาได้ง่ายสะดวกและเหมาะสม
 2) มีการประกาศเผยแพร่/กระบวนการเรื่องขั้นตอนร้องเรียน

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รบั
เรื่อง ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
- มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 1) มีการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมภายใน 15 วัน หาก
ไม่สามารถดาเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียน
ทราบ
 2) มีช่อ งทางการติดตามเรื่อ งร้อ งเรีย นให้ ผู้ร้อ งเรีย นติดตาม
ผลได้ ด้ ว ยตนเอง และมี ก ารรายงานผลการด าเนิ น การหรื อ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
 3) มี ก ารแจ้ ง ผลเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นหรื อ แจ้ ง ผลการด าเนิ น การ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบอย่างเหมาะสม
 4) รายงานสรุปผลการดาเนินการเรือ่ งร้องเรียน พร้อมระบุ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ

-93.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทาแผน
3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการ
จัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
- โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สาระสาคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดทาแผนพัฒนา
 2) การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงาน/โครงการ
 3) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ
 4) การมีส่วนร่วมดาเนินการตามโครงการ

3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีสว่ นร่วมตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
- กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
 2) การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ
 3) การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ

-10มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 45 คะแนน
4.1 มีการจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน (10 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทาแผน
4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบ
ตรวจสอบภายใน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
- โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี

สาระสาคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 1) มี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายใน/มี ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต รวจสอบ
ภายในที่มีการทางานอย่างเป็นอิสระ
 2) มีการนาผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต
 3) มีการเผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ

4.1.2 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบ
ควบคุมภายใน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
- กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 1) มีระบบการควบคุมภายใน
 2) มีการนาผลการควบคุมภายในไปใช้ในการปรับปรุงเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต
 3) มีการเผยแพร่ผลการควบคุมภายในให้สาธารณชนทราบ

-114.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบตั ิ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
รายละเอียดการจัดทาแผน
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
- มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล

สาระสาคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 1) มี ก ารน าผลประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชนมา
ประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล
 2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
- กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหาร
งบประมาณ การรับ-จ่ายเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 1) จั ด ให้ ป ระชาชนเข้ า ร่ ว มสั ง เกตการณ์ ใ นการบริ ห าร
งบประมาณ
 2) การจัดให้มีและการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการดาเนิน
โครงการและการใช้งบประมาณ ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบ
ล่วงหน้าและให้ขอ้ มูลที่วา่ นี้แก่บุคคลที่รอ้ งขอหรือขอดู

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
- กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมใน
.
การตรวจสอบกากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 1) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหา
พัสดุในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
 2) ฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกีย่ วข้องกับการพัสดุ
 3) ออกประกาศรายงานผลการดาเนินการโครงการทุก
ขั้นตอนให้ประชาชนได้ทราบ และตามช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยสะดวก

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
รายละเอียดการจัดทาแผน
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
- โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องสาหรับผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มบี ทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น

สาระสาคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการสาหรับสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ หรือร่วมกับฝ่ายบริหาร/พนักงาน/
ข้าราชการท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
การปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น และการเสริมสร้างความรู้ใน
การปฏิบัตหิ น้าที่ของฝ่ายบริหารให้เป็นตามกฎหมาย/ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 5 คะแนน (มีโครงการ)
 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ)

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 การให้ความรู้ความเข้าใจตามโอกาส เกี่ยวกับข้อบังคับ
การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา ไม่วา่ จะเป็นการตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ การตั้งกระทู้ รวมทั้งการทาความ
เข้าใจล่วงหน้าในข้อกฎหมาย ระเบียบ คาสั่งที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่ฝ่ายบริหารเสนอให้สภาพิจารณา

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (มีโครงการ)
 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ)

4.4 การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
รายละเอียดการจัดทาแผน
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจริต
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
- กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต

สาระสาคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 1) มีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวข้อง
กับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือ
ช่องทางอื่น ๆ
 2) สร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 5 คะแนน (2 ข้อ)
 3 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ /
ไม่ครอบคลุมสาระสาคัญข้อใด
เลย)

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
- กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต

ครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
 มีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต (ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน
ภาคประชาสังคม)

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (มีโครงการ)
 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ)

