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บทที่ 1
บทนำ�

ความเป็นมาโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นถึงความส�ำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิน่ และคาดหวัง
ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่ส�ำคัญในสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในการแสดงเจตจ�ำนงในการ
ต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จึงมอบหมายให้
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ด�ำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิน่ ปลอดทุจริต ซึง่ เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ที่ด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 8 ปี โดยในการคัดเลือกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2552 – 2559 มีผลบ่งชีห้ รือยืนยันทีเ่ ป็นรูปธรรมว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ�ำนวนไม่น้อย มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
ให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต การจัดท�ำกิจกรรมสาธารณะและบริการ
สาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดีเด่นและที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต จ�ำนวน 147 แห่ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2558 ให้เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง
การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต กับส�ำนักงาน ป.ป.ช. จ�ำนวน 84 แห่ง
ท�ำหน้าที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต เผยแพร่แนวคิดในการจัดท�ำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่นๆ ต่อไป
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสมาคมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนต�ำบล
แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่นๆ ให้จัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
ส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ก�ำหนดเป้าหมายในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน
ทางคุณธรรม จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือ
จากฝ่ายการเมือง หน่วยงานรัฐ ตลอดจนประชาชนในการด�ำเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมายให้ประเทศไทยได้รับ
การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี 2564
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามหลัก
การกระจายอ�ำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ�ำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท�ำ
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพือ่ ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ ถือเป็นกลไกส�ำคัญในการพัฒนาท้องถิน่
ที่น�ำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริต น�ำเงินทุกบาททุกสตางค์
มาพัฒนาท้องถิน่ ของตนเอง พัฒนาเพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชนอย่างแท้จริง ประเทศชาติกจ็ ะเจริญก้าวหน้าทัดเทียม
นานาประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นหน่วยงานที่มีความส�ำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ง
ปัจจุบนั มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ�ำนวน 7,852 แห่ง (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ; วันที่ 1 ธันวาคม 2560)
1
คู่มือการติดตามประเมินผลการนำ�แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ

การปฏิบัติงานตามอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ในท้องถิ่น ดังนั้น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิน่ และส่งเสริม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท�ำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาในระดับพืน้ ที่ ส่วนการก�ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะท�ำได้เท่าทีจ่ ำ� เป็นตามกรอบกฎหมายก�ำหนด
และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ด้วยเหตุผลดังกล่าว การมีกลไกให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แสดงเจตจ�ำนงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน ด้วยการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต เพือ่ ด�ำเนินโครงการ/แผนงาน/
มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างระบบการป้องกันการทุจริต ป้องกันพฤติกรรมที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
สร้างกลไกในการตรวจสอบการบริหารงานของผูบ้ ริหารท้องถิน่ และส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน จะส่งผล
ให้เกิดการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบควบคุมการด�ำเนินงาน
ตามเจตจ�ำนงในการต่อต้านการทุจริตที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้แสดงไว้ต่อสาธารณชน
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. จึงด�ำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจ�ำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้ มิตทิ ี่ 1 การสร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต มิตทิ ี่ 2 การบริหารราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริต มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และมิติที่ 4 การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฎิบตั ริ าชการ อันเป็นนวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพือ่ สร้างกลไก
ในการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาศัยความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(สถ.) ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ส�ำนักงาน กกต.) ส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�ำนักงาน ป.ป.ท.) ส�ำนักงานคณะกรรมการการกระจาย
อ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สถาบันพระปกเกล้า ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สมาคมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนต�ำบล
แห่ ง ประเทศไทย รวมทั้งด�ำเนินการติดตามประเมิ นผลการน� ำ แผนไปสู ่ ก ารปฏิ บัติ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด
การบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล จนเกิดการปรับเปลีย่ น
วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนไปสู่วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมและต่อต้านการทุจริตในที่สุด รวมทั้งยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอันเป็นการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับเจตจ�ำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
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การจัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขั้นตอนการจัดท�ำ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการจัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
1. จัดตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
วิเคราะห์สภาพปัญหาการทุจริต ความเสี่ยงในการทุจริตในองค์กร โดยจัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
2. ก�ำหนดรูปแบบ รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ เพือ่ การจัดท�ำแผนปฏิบตั ิ
การป้องกันการทุจริต
ขั้นตอนที่ 2 เสนอแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม
พิจารณาวิเคราะห์และคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ/แนวทางด�ำเนินงาน ภายในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ที่มีลักษณะสอดคล้องกับสาระส�ำคัญในมิติต่างๆ
ตามกรอบการจัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ก�ำหนด อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียด
ของวัตถุประสงค์ของการด�ำเนินโครงการ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการด�ำเนินงาน งบประมาณ ประโยชน์ที่จะได้รับ
ผลผลิต และผลลัพธ์ แสดงให้เห็นชัดเจน
ทั้งนี้ การเสนอแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ/แนวทางด�ำเนินงาน
ภายในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ สามารถด�ำเนินการได้ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 3 จัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม/มาตรการจากขั้นตอนที่ 2 มาจัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามรูปแบบ
หรือเค้าโครงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ดังนี้
ส่วนที่ 1 บทน�ำ	
– การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
– หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
– วัตถุประสงค์ของการจัดท�ำแผน
– เป้าหมาย
– ประโยชน์ของการจัดท�ำแผน
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
– โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ�ำนวนงบประมาณที่ด�ำเนินการในแต่ละปีงบประมาณ
แยกตาม 4 มิติ
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ
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ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ด�ำเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ ควรมีการประเมินผลโครงการที่ด�ำเนินการ
ขั้นตอนที่ 5 รายงานผล
รายงานผลการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยรายงานผลการด�ำเนินงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ผ่านระบบรายงานและติดตามผล
การด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC) ทางเว็บไซต์
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. http://www.nacc.go.th
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นแสดงเจตจ�ำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดท�ำแผน
ปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสาธารณชน
2. เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส�ำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติ
หน้าทีร่ าชการให้บงั เกิดประโยชน์สขุ แก่ประชาชนท้องถิน่ ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
3. เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาการมีสว่ นร่วมของประชาชนทีส่ อดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิน่
5. เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
และเข้มแข็ง
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ผู้บริหารท้องถิ่นได้แสดงเจตจ�ำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนอย่าง
เป็นรูปธรรม
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม/
แนวปฏิบตั งิ าน/มาตรการ ตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เพือ่ สกัดกัน้ และลดปัญหาการทุจริต มีระบบการบริหารราชการทีม่ คี วามโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
3. ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบ ก�ำกับดูแล และมีสว่ นร่วมการด�ำเนินงานตามเจตจ�ำนงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่นจากแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่แสดงไว้ต่อสาธารณชน
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สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด รวมกับสำนักงานสงเสริม
การปกครองทองถิ่นจังหวัด สงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตใหผานเกณฑ
มาตรฐาน

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ผลผลิต

ผานเกณฑมาตรฐาน
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานผลการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ภายในเมษายน ผานระบบ E-PlanNACC
2. สำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด
ดำเนินการนิเทศติดตาม (Site Visit) พฤษภาคม - มิถุนายน
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานผลการดำเนินงาน
รอบ 12 เดือน ภายในตุลาคม ผานระบบ E-PlanNACC

องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาวิเคราะหโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น (แบบ ผ.01 และ ผ.06) ใหมีความสอดคลองกับสาระ
สำคัญในมิติตางๆ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ดังนี้
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติการ

แผนพัฒนาทองถิ่น
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
แผนการดำเนินงานประจำป

ไมผานเกณฑมาตรฐาน

กระบวนการ

ปจจัยนำเขา

แผนภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ก�ำหนดกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความใกล้เคียงและสอดคล้องกับการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่สร้างภาระให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกินความจ�ำเป็น
วัตถุประสงค์ของการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
1. เพื่อเยี่ยมชม แนะน�ำ และส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่นน�ำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่
การปฏิบตั ิ รวมทัง้ รับทราบปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดท�ำและการด�ำเนินการน�ำแผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน
การทุจริตไปสู่การปฏิบัติ
2. เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ/แนวทางด�ำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิธีการด�ำเนินงาน
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ก�ำหนด แนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน 3 ครั้งต่อปี ดังนี้
1. การติดตามความคืบหน้า (Monitoring Progress)
ช่วงเวลา : ภายในเดือนเมษายน
วิธีด�ำเนินการ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รายงานความคืบหน้าและผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
การป้องกันการทุจริต (Monitoring & Review Evaluation Report) รอบ 6 เดือน
ต่อส�ำนักงาน ป.ป.ช. ผ่านระบบ E-PlanNACC
2. การนิเทศติดตาม (Site Visit Tracking Supervision)
ช่วงเวลา : ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน และช่วงเวลาอื่นตามแต่กรณี
วิธีดำ� เนินการ : ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัด รายงานการนิเทศติดตาม (Site Visit Tracking
Supervision Report) ต่อคณะอนุกรรมการป้องกันการทุจริตด้านการเมืองการปกครอง
ตามแบบฟอร์มที่ก�ำหนด ผ่านระบบ E-PlanNACC
3. การประเมินผลการด�ำเนินงาน (Review Evaluation)
ช่วงเวลา
: ภายในเดือนตุลาคม
วิธดี �ำเนินการ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต (Monitoring & Review Evaluation Report) รอบ 12 เดือนต่อส�ำนักงาน
ป.ป.ช. ผ่านระบบ E-PlanNACC
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- การดำเนินงานตามแผน
- การบริหารแผน
- การใชทรัพยากร
- งบประมาณ
- กำลังคน
- วัสดุ/ครุภัณฑ
- การบริหาร

- แผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต
- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 7,852 แหง
- จำนวนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการในแผน
ปฏิบัติการปองกันการทุจริต
- จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต

ผลผลิต
(OUTPUT)

ระบบจัดทำแผนระดับชาติ
และทองถิ่น
ผลลัพธ
(OUTCOME)

ระบบงบประมาณ
ทองถิ่น
ผลกระทบ
(IMPACT)

ระบบการตรวจสอบถวงดุล
และการใชอำนาจรัฐ

- เปนการประเมินผลชวงสุดทายหรือประเมินผลผลิตและผลลัพธ รอบ 12 เดือน ซึ่งจะ
แสดงใหเห็นวาเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานแตละป ผลที่เกิดขึ้น เปนไปตามเปาหมายที่กำหนด
ไวหรือไม สามารถนำแผนฯ ไปปฏิบัติในระดับใด โดยที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
ผูรายงาน/บันทึกขอมูล ผานระบบ E-PlanNACC

การประเมินผล
(Review Evaluation)

แผนพัฒนาทองถิ่นจะมีลักษณะโปรงใส ระบบ
การตรวจสอบที่ชัดเจน ในมิติการทำรายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และการประมาณ
การงบประมาณ เพื่อใหตรงตรงตามวัตถุประสงค
และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
ในพื้นที่

ระบบวัฒนธรรม และ
สังคมทองถิ่น

- จำนวนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่บรรจุในแผน
ปฏิบัติการปองกันการทุจริตสามารถนำไปปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม
- จำนวนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตที่ไดรับการจัดสรรตามขอบัญญัติเทศบัญญัติ
งบประมาณ
- จำนวนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตที่เบิกจายจริง

- Tracking Supervision คือ การลงพื้นที่อยางดูแลเอาใจใส เพื่อชี้แจงและแนะนำใหขอสังเกต เรื่องการจัดทำแผนฯ ปรับปรุง
แผนใหมีความสมบูรณ มีลักษณะใหเปนไปตามวัตถุประสงคและสามารถไดรับการจัดสรรงบประมาณหรืออยูในแผนงานที่ไม
ตองใชงบประมาณตามระเบียบซึ่งสามารถนำไปดำเนินการไดอยางเปนรูปธรรม มีประสิทธิภาพสนองตอบความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งดำเนินการสังเกตความคืบหนา Monitoring Progress รอบ 6 เดือน โดยสำนักงาน ป.ป.ช. หรือ
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด
- Monitoring Progress คือ การติดตามสังเกตความคืบหนา และ/หรือพิจารณาจากรายงานความคืบหนาและผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (Monitoring & Review Evaluation Report) รอบ 6 เดือน ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น มีความคืบหนาในการดำเนินงานตามแผนถึงไหนอยางไร โดย สำนักงาน ป.ป.ช.

ระบบการนิเทศและติดตามความคืบหนา
(Site Visit Tracking Supervision & Monitoring Progress)

กระบวนการ
(PROCESS)

ปจจัยนำเขา
(INPUT)

วงจรการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

ตั ว ชี้ วั ด การประเมิ น ผลการขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ มิ ติ ที่ 2 การบริ ห ารราชการเพื่ อ มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการ มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุง
การทุจริต
ป้องกันการทุจริต
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน
กลไกในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ
ราชการ
1.1 การสร้างจิตส�ำนึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมื อ งฝ่ า ยบริ ห าร ข้ า ราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ� ำ ขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
1.2 การสร้างจิตส�ำนึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น
1.3 การสร้างจิตส�ำนึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน

2.1 แสดงเจตจ�ำนงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
2.2 มาตรการสร้ า งความโปร่ ง ใส
ในการปฏิบัติราชการ
2.3 มาตรการการใช้ดลุ ยพินจิ และใช้
อ�ำนาจหน้าทีใ่ ห้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บุ ค คลในการด� ำ เนิ น กิ จ การ การ
ประพฤติปฏิบตั ติ นให้เป็นทีป่ ระจักษ์
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ
หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต

3.1 จั ด ให้ มี แ ละเผยแพร่ ข ้ อ มู ล
ข่าวสารในช่องทางทีเ่ ป็นการอ�ำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับ
และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่ ว มบริ ห ารกิ จ การขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงาน
การควบคุ ม ภายใน ตามที่ ค ณะ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินก�ำหนด
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชน
มีสว่ นร่วมตรวจสอบการปฏิบตั ิ หรือ
การบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด�ำเนินการได้
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจ
สอบของสภาท้องถิ่น
4.4 เสริ ม พลั งการมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ชุมชน (Community) และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละที่ลดลงของการละเมิด
มาตรฐานทางจริยธรรมของผูบ้ ริหาร
และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2. ร้อยละที่ลดลงของพฤติกรรมที่มี
ลั ก ษณะเป็ น การขั ด กั น แห่ ง ผล
ประโยชน์
3. การเพิ่ ม ขึ้ น ของคะแนนดั ช นี
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ
คุณธรรมการท�ำงานในหน่วยงานใน
การประเมิ น ITA ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ทุ ก แห่ ง มี ก าร
แสดงเจตจ�ำนงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
2. มีการจัดท�ำและเผยแพร่ขั้นตอน
หรือกระบวนการการติดต่อราชการ
ส�ำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติ
การอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
3. ร้อยละการจัดการข้อร้องเรียน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. การเพิ่ ม ขึ้ น ของคะแนนดั ช นี
ความโปร่งใสในการประเมิน ITA
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่อง
ร้องทุกข์ส�ำหรับบริการประชาชน
2. จ� ำ นวนที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของการจั ด
กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการตรวจสอบและ
มี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร้ อ ยละที่ ล ดลงของจ� ำ นวนเรื่ อ ง
ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต ของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลกระทบต่อแหล่งข้อมูล 6 แหล่งของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
1. Global Insight Country Risk Rating : GI (การด�ำเนินการทางธุรกิจต้องเกี่ยวข้องกับการทุจริตมากน้อยเพียงใด)
2. Economist Intelligence Unit Country Risk Assessment : EIU (ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ)
3. IMD World Competitiveness : IMD (การติดสินบนและการทุจริตมีอยู่หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด)
4. World Economic Forum Executive Opinion Survey : WEF (ภาคธุรกิจต้องจ่ายเงินสินบนในกระบวนการต่างๆ มากน้อยเพียงใด)
5. World Justice Project Rule of Law : WJP (เจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมการใช้ต�ำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบมากน้อยเพียงใด)
6. Political Risk Services International Country Risk Guide : ICRG (ผู้มีอ�ำนาจหรือต�ำแหน่งทางการเมืองมีการทุจริตโดยใช้ระบบอุปถัมภ์และ
ระบบเครือญาติและภาคการเมืองกับภาคธุรกิจมีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด)
เป้าหมายในปี พ.ศ. 2564 ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
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นิยามศัพท์
แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต หมายถึง แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ที่จัดท�ำขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 –2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท�ำขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�ำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีลักษณะเป็นการก�ำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท�ำขึ้นส�ำหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปีต่อเนื่อง
การติดตามความคืบหน้า (Monitoring Progress) หมายถึง ขัน้ ตอนการติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินงาน
ตามแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เมือ่ สิน้ สุดไตรมาสที่ 2 เพือ่ ให้ทราบถึงการขับเคลือ่ น
ด�ำเนินการโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ/แนวทางด�ำเนินงาน ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยก�ำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานผลผ่านระบบ E-PlanNACC
การนิเทศติดตาม (Site Visit Tracking Supervision) หมายถึง การเยี่ยมชมผลการด�ำเนินงานตามแผน
ปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แนะน�ำการด�ำเนินการ รับทราบปัญหาอุปสรรค รวมทัง้ กระตุน้
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�ำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ โดยส�ำนักงาน ป.ป.ช.
และ/หรือส�ำนักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัด รายงานผลตามแบบฟอร์มที่ก�ำหนดผ่านระบบ E-PlanNACC
การประเมินผลการด�ำเนินงาน (Review Evaluation) หมายถึง ขัน้ ตอนการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 เพื่อให้ทราบถึงผล
การด�ำเนินโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ/แนวทางด�ำเนินงาน และประเมินผลการด�ำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการน�ำแผนไปสู่การปฏิบัติตามปีงบประมาณนั้นๆ โดยก�ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานผลผ่านระบบ E-PlanNACC
ระบบ E - PlanNACC หมายถึง ระบบรายงานและติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางเว็บไซต์ส�ำนักงาน ป.ป.ช. http://www.nacc.go.th
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บทที่ 2

แนวนโยบาย/มาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทีเ่ ชือ่ มโยงกับแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต
ประเทศไทยมีการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยผลักดันแนวนโยบาย/
มาตรการแก้ไขปัญหาในรูปของยุทธศาสตร์ กฎหมาย รวมถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
การเชือ่ มโยงในสาระส�ำคัญกับแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามตารางสรุป ดังนี้
ล�ำดับ

แนวทาง

สาระส�ำคัญ

1

ศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์และแผนงาน
เชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ได้มี
มติเห็นชอบให้จดั ตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน (ศปท.) ในส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และ
ส่วนราชการไม่สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ให้รองหัวหน้าส่วนราชการท�ำหน้าที่เป็น
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อีกต�ำแหน่งหนึ่ง ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน จะท�ำหน้าทีเ่ ป็นกลไกหลักในการขับเคลือ่ นแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รปั ชันให้
เกิดขึ้นอย่างจริงจังในภาคราชการ เพื่อให้การพัฒนาระบบราชการเกิดความโปร่งใส สร้างภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยให้ดขี นึ้ เป็นทีย่ อมรับของนานาอารยประเทศ โดยด�ำเนินภารกิจทัง้ การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชัน และการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นการบูรณาการ
งานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับงานคุ้มครองจริยธรรม

2

ค�ำสัง่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก�ำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่ 69/2557 เรื่ อ ง มาตรการ การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบในส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรั ฐ โดยมุ ่ ง เน้ น การสร้ า งธรรมาภิ บ าล
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ในการบริหารงาน และส่งเสริม การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้
ประพฤติ มิ ช อบ เมื่ อ วั น ที่ 18 เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
มิถุนายน 2557

3

ประกาศคณะรั ก ษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 เรือ่ ง
การก� ำ กั บ ดู แ ลการใช้ จ ่ า ยงบ
ประมาณขององค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น เมื่ อ วั น ที่ 21
กรกฎาคม 2557

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ�ำเภอ ก�ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ โดยมุ่งเน้นแผนงานหรือโครงการประเภทงบลงทุนที่เป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและความเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม หากในการตรวจสอบนั้นปรากฏว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งใดมีพฤติการณ์การใช้จา่ ยงบประมาณหรือการบริหารงบประมาณในเรือ่ งใด
ไปในทางที่มิชอบด้วยกฎหมายจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
นายอ�ำเภอด�ำเนินการตามกฎหมายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว

4

ค� ำ แถลงนโยบายของคณะ
รัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชา แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่ ง ชาติ เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 12
กันยายน 2557 ด้านที่ 10 เรื่อง
การส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

1. ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ�ำนาจหน้าที่ซ�้ำซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทาง
การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน�ำเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้
โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก�ำลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี การบริหาร
จัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะทีเ่ ป็นศูนย์กลาง และการอ�ำนวย
ความสะดวกแก่ผใู้ ช้บริการเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ วางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด�ำเนินการของภาคธุรกิจ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการ
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คู่มือการติดตามประเมินผลการนำ�แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ
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แนวทาง

สาระส�ำคัญ
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ค� ำ แถลงนโยบายของคณะ
รัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชา แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่ ง ชาติ เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 12
กันยายน 2557 ด้านที่ 10 เรื่อง
การส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

2. กระจายอ�ำนาจเพือ่ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก
วางมาตรการทางกฎหมาย ก�ำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาด�ำเนินการที่รวดเร็ว
และระบบอุทธรณ์ทเี่ ป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าทีห่ ลีกเลีย่ ง ประวิงเวลา หรือใช้อำ� นาจโดยมิชอบก่อให้เกิด
การทุจริต การสูญเสียโอกาส หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้น
การปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการค้าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวติ ประจ�ำวันเป็นส�ำคัญ
3. ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มปี ระสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทัง้ ในรูปแบบ
การเพิม่ ศูนย์รบั เรือ่ งราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ตอ้ งเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการ
สาธารณะแบบครบวงจรทีค่ รอบคลุมการให้บริการหลากหลาย ซึง่ จะจัดตัง้ ตามทีช่ มุ ชนต่าง ๆ เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐ
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูม้ กี ารสร้างนวัตกรรมในการท�ำงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบ
บูรณาการ
4. เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มกี ารน�ำระบบพิทกั ษ์คณ
ุ ธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ
5. ใช้มาตรการทางการกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส�ำนึกในการรักษา
ศักดิศ์ รีของความเป็นข้าราชการและความซือ่ สัตย์สจุ ริตควบคูก่ บั การบริหารจัดการภาครัฐทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด
6. ปรับปรุงและจัดให้มกี ฎหมายเพือ่ ให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบ
และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่า เรื่องนี้เป็นวาระส�ำคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และ
เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งแทรกอยูใ่ นการปฏิรปู ทุกด้าน ทัง้ จะเร่งรัดการด�ำเนินการต่อผูก้ ระท�ำการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในด้านวินยั และคดี รวมทัง้ ให้ผใู้ ช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชือถือของหน่วยงานของรัฐ
7. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ สอดส่อง เฝ้าระวัง
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดย
ไม่ถูกแทรกแซง หรือขัดขวาง

5

ค� ำ สั่ ง ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่
ศูนย์อ�ำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ หรือ“ศอตช.” ท�ำหน้าที่เป็นองค์กรอ�ำนวยการระดับชาติ
226/2557 เรือ่ งจัดตัง้ ศูนย์อำ� นวยการ ภายใต้คณะกรรมการอ�ำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ แก้ไขปัญหาการทุจริตให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม
24 พฤศจิกายน 2557
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระหว่างกระทรวงมหาดไทย
กับส�ำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 3
ธันวาคม 2557

ส่งเสริมความร่วมมือตามนโยบายของรัฐ ทีเ่ กีย่ วข้องกับแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึง่ จะเป็นส่วนส�ำคัญยิง่ ใน
การลดปัญหาการทุจริตของประเทศไทยให้นอ้ ยลง และร่วมเสริมสร้างทัศนคติคา่ นิยมในความซือ่ สัตย์สจุ ริต
ให้แก่สงั คมไทย ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทยเกิดความต่อเนือ่ ง
มีความยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
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พันธกิจ
มหาดไทย
ใสสะอาด

กระทรวงมหาดไทยได้ด�ำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐมาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้โครงการของกระทรวง
มหาดไทย ตามแผนงาน “มหาดไทยใสสะอาด” มีการด�ำเนินการ 3 ภารกิจหลัก ได้แก่
1. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ โดยจัดท�ำข้อมูล
เรือ่ งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิ อบเพือ่ ใช้ในการติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพือ่ ให้เกิด
ความรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งการด�ำเนินโครงการตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
ส�ำหรับโครงการที่มีมูลค่าสูง
2. การป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น โดยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
(ศปท.) ในทุกระดับทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค เพือ่ เป็นกลไกขับเคลือ่ นงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
3. การสนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อ�ำเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใสสะอาด” ทัว่ ประเทศ โดยเน้นการปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง เพือ่ ร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่ ในภาพรวม
ของประเทศให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งร่วมกันไว้
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บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วม
มือในการป้องกันและต่อต้านการ
ทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ระหว่ า ง
กระทรวงมหาดไทย หอการค้าไทย
และองค์กรต่อต้าน คอร์รัปชัน
(ประเทศไทย) เมื่ อ วั น ที่ 4
กันยายน 2558

ร่วมกันก�ำหนดแนวทางด�ำเนินงานในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในด้านต่างๆ เช่น
ด้านการปลูกจิตส�ำนึกบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ภายใต้กิจกรรมรณรงค์ “ไม่รับ ไม่ให้” และ “คนไทย ไม่โกง”
พร้อมทั้งส่งเสริมการด�ำรงชีวิตและการท�ำงานบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การค้นหาหน่วยงาน
ต้นแบบเพื่อสร้างจิตส�ำนึก ความซื่อสัตย์ สุจริต ด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการสร้าง
กระบวนการท�ำงานให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
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พระราชบัญญัตกิ ารอ�ำนวยความ
กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตมีจ�ำนวนมาก ประกอบกับการอนุญาตบางเรื่องจะมีกฎหมายหลายฉบับ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาต ที่มีความเชื่อมโยงผูกพันกัน การประกอบกิจการของประชาชนภาคเอกชนหรือประชาชนต่างๆ ก็จะต้อง
ของทางราชการ พ.ศ. 2558
ขออนุญาตในการด�ำเนินการจากส่วนราชการหลายแห่ง นอกจากนี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต
บางฉบับไม่ได้มีการก�ำหนดระยะเวลา ก�ำหนดรายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่จ�ำเป็นที่จะต้องใช้
ยืน่ เพือ่ ประกอบการพิจารณา รวมถึงไม่ได้มกี ารก�ำหนดขัน้ ตอนในการพิจารณาของเจ้าหน้าทีไ่ ว้อย่างชัดเจน
จนท�ำให้เป็นการสร้างภาระและเป็นอุปสรรคต่อประชาชนในการยื่นค�ำขออนุญาตเพื่อด�ำเนินการต่างๆ
เกินสมควร อาทิเช่น การขออนุญาตประกอบกิจการด้านการค้า ด้านการอุตสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยว
และการโรงแรม ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการเพิม่ ขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ และท�ำให้ประเทศไทย
เสียโอกาสทางการค้าและการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่จะก�ำหนดขั้นตอน
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตให้มีความชัดเจน รวมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อรับค�ำร้อง
และศูนย์รับค�ำขออนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อให้การบริการและข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาต ซึ่งจะ
เป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามหลักของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
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ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว ่ า ด้ ว ยการ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และ
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยก�ำหนดไว้ในแผนปฏิบตั ริ าชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี โดยให้หน่วยงานภาครัฐด�ำเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านต่างๆ เพื่อยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรท ี่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูก ารทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 ในสังคมไทย โดยมีแนวทางการพัฒนาส�ำคัญ ประกอบด้วย
- 2564)
1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาทภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ
2559 - วันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ
3. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชน
และภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ�ำนวยความสะดวกตรงตามความต้องการ
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
5. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ เพือ่ ให้สงั คมไทยมีวนิ ยั โปร่งใส และยุตธิ รรม และ
6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อ
บังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
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งบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณา
การเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda)
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงานบู ร ณาการป้ อ งกั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

ก�ำหนดให้มีแผนงานบูรณาการเรื่องส�ำคัญที่สอดคล้องตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายส�ำคัญของรัฐบาล
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตามนโยบายส�ำคัญเร่งด่วนของรัฐที่มีการด�ำเนินงาน
หลายหน่วยงานตัง้ แต่ 2 กระทรวง มีความเชือ่ มโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึง่ กันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ
คุม้ ค่า ไม่ซำ�้ ซ้อนกัน และให้การจัดท�ำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เป็นกลไกขับเคลือ่ น
การด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลได้ โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพหลักเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
และมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็น ผู้ก�ำกับดูแลติดตามผลการด�ำเนินงานให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม มีความชัดเจนของขอบเขต ตัวชี้วัด แนวทางการด�ำเนินงาน และด�ำเนินงานตามกรอบเวลา
ที่ก�ำหนด
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร มาตรา 63 รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและ
ไทย พุทธศักราช 2560
ประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน
และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกันเพือ่ มีสว่ นร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชีเ้ บาะแส โดยได้รบั ความคุม้ ครองจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 250 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ�ำนาจดูแลและจัดท�ำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การจัดท�ำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดทีส่ มควรให้เป็นหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจโดยเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
ด�ำเนินการใด ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามวรรคสี่ และกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัตเิ กีย่ วกับกลไกและขัน้ ตอนในการกระจายหน้าที่
และอ�ำนาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ�ำนาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
ในการจัดท�ำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เป็นหน้าที่และอ�ำนาจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ถ้าการร่วมด�ำเนินการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐหรือการมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงาน
ของรัฐด�ำเนินการ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
ด�ำเนินการเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะร่วมหรือมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด�ำเนินการ
นั้นก็ได้
รัฐต้องด�ำเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรร
ภาษีที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้
สามารถด�ำเนินการตามวรรคหนึ่งได้อย่างเพียงพอ ในระหว่างที่ยังไม่อาจด�ำเนินการได้ ให้รัฐจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพลางก่อน
กฎหมายตามวรรคหนึง่ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ต้องให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดท�ำบริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
การเงินและการคลัง และการก�ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องท�ำเพียงเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อการ
คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริต
และการใช้จา่ ยเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ แต่ละรูปแบบ และต้องมีบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการป้องกัน
การก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย
มาตรา 253  ในการด�ำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สภาท้องถิน่ และผูบ้ ริหารท้องถิน่ เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการด�ำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมด้วย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา 258  ให้ด�ำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้
พุทธศักราช 2560 (ต่อ)
ก. ด้านการเมือง
(1) ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข มีสว่ นร่วมในการด�ำเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอดทัง้ การตรวจสอบ
การใช้อ�ำนาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน และให้ประชาชนใช้สิทธิ
เลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบง�ำไม่ว่าด้วยทางใด
(2) ให้ ก ารด� ำ เนิ น กิ จ กรรมของพรรคการเมื อ งเป็ น ไปโดยเปิ ด เผยและตรวจสอบได้ เพื่ อ ให้
พรรคการเมืองพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึง่ มีอดุ มการณ์ทางการเมืองร่วมกัน มีกระบวนการ
ให้สมาชิกพรรคการเมืองมีสว่ นร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการด�ำเนินกิจกรรมทางการเมือง
และการคัดเลือกผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ ซือ่ สัตย์สจุ ริต และมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม เข้ามาเป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
ทางการเมืองที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
(3) มีกลไกที่ก�ำหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณานโยบายที่มิได้
วิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน
(4) มีกลไกที่ก�ำหนดให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
รับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
(5) มี ก ลไกแก้ ไ ขปั ญ หาความขั ด แย้ ง ทางการเมื อ งโดยสั น ติ วิ ธี ภ ายใต้ ก ารปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
(1) ให้มีการน�ำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท�ำ
บริการสาธารณะ เพือ่ ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
(2) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบ
ข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน
(3) ให้มกี ารปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนก�ำลังคนภาครัฐ
ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ โดยต้องด�ำเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน
ของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน
(4) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถ
อย่างแท้จริงเข้ามาท�ำงานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผล
สัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท�ำในสิ่งที่ถูกต้องโดยคิดถึง
ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพือ่ ให้การปฏิบตั ิ
ราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุม้ ครองป้องกันบุคลากร
ภาครัฐจากการใช้อ�ำนาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา
(5) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ และมี
กลไกในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน
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พระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้าง
การด�ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกัน
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โดยการก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน�ำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้น
2560
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม มีการด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ค�ำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส�ำคัญซึ่งจะก่อให้เกิด
ความคุม้ ค่าในการใช้จา่ ยเงิน มีการวางแผนการด�ำเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านซึ่งจะท�ำให้
การจัดซือ้ จัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทัง้ เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริม
ให้ภาคประชาชนมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐซึง่ เป็นมาตรการหนึง่ เพือ่ ป้องกันปัญหา
การทุจริตและประพฤติมชิ อบในการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอืน่ ๆ เช่น การจัดซือ้ จัดจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะท�ำให้เกิดความโปร่งใสในการด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะ
เป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั สาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกบั การจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐให้เป็นทีย่ อมรับ
โดยทั่วไป
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คู่มือการติดตามประเมินผลการนำ�แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ

ล�ำดับ

แนวทาง

สาระส�ำคัญ
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การประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment
: ITA)

การประเมินหน่วยงานภาครัฐอย่างครอบคลุมทุกมิตทิ งั้ ในระดับบริหารงานของผูบ้ ริหารและระดับการ
ปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีเ่ กีย่ วกับขัน้ ตอนและกระบวนการด�ำเนินงานของหน่วยงาน วัฒนธรรมขององค์กร
รวมไปถึงผลจากการด�ำเนินงานของหน่วยงานต่อ ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดี
ในการด�ำเนินงานที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม และมีธรรมาภิบาล ที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐพึง
จะต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี และข้อบกพร่องต่างๆ จากผลการประเมิน เพื่อน�ำมาปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงานให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดทุจริต โดยมีการประเมินจ�ำนวน 5 ดัชนี ดังนี้ 1. ความ
โปร่งใส 2. ความพร้อมรับผิด 3. ความปลอดจากการทุจริต 4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 5. คุณธรรม
การท�ำงานในหน่วยงาน
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ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
(พ.ศ. 2561 – 2580) ลงวันที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน�ำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
13 ตุลาคม 2561
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยการพัฒนาประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว จะมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ”
ซึง่ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยมียทุ ธศาสตร์ชาติดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐเป็นยุทธศาสตร์ที่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

17

ประกาศส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี การปฏิรูปด้านการเมือง
เรือ่ ง การประกาศแผนการปฏิรปู
เรือ่ งและประเด็นการปฏิรปู ที่ 3 การกระจายอ�ำนาจ การปกครองส่วนท้องถิน่ และการจัดสรรทรัพยากร
ประเทศ เมื่อวันที่ 6 เมษายน ที่เป็นธรรม
พันธกิจที่ 2 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
2561
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท�ำแผนการป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบและน�ำแผน
ดังกล่าวไปปฏิบัติให้เกิดผล รวมทั้งให้มีการประเมินผลการด�ำเนินการดังกล่าว และรายงานให้ประชาชน
รับทราบโดยทั่วกัน
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ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ�ำนาจของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้ ว ยการจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาของ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ ส�ำหรับองค์การบริหารส่วนต�ำบลให้สง่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิน่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้สภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาต�ำบลและองค์การบริหาร
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ส่วนต�ำบล พ.ศ. 2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด�ำริ
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ�ำนาจของผูบ้ ริหารท้องถิน่
ส�ำหรับองค์การบริหารส่วนต�ำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล
พ.ศ. 2537 ด้วย และเมือ่ แผนพัฒนาท้องถิน่ ทีเ่ พิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลงได้รบั ความเห็นชอบแล้ว ให้ปดิ ประกาศ
ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะเป็นกลไกและเครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญในการก�ำหนด
ทิศทางเพื่อแก้ไขหรือบรรเทาความสุ่มเสี่ยงที่จะกระท�ำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จึงเป็นเครือ่ งมือในการแสดงเจตจ�ำนงในการบริหาร
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหารท้องถิ่นที่มีต่อประชาชนโดยจะบรรลุผลได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
ความมีประสิทธิผลของการด�ำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/มาตรการหรือการปฏิบัติงานอื่นใดที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ จะก�ำหนดให้มขี นึ้ และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้ในกรอบแนวทางแต่ละมิตขิ องแผนปฏิบตั ิ
การป้องกันการทุจริตด้วย
ดังนัน้ การทีผ่ บู้ ริหารท้องถิน่ จะแสดงให้เห็นว่ามีเจตจ�ำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างแท้จริงนัน้
จะต้องน�ำเจตจ�ำนงตามแผนปฏิบัติการป้องกันกันการทุจริตนั้นไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
คู่มือการติดตามประเมินผลการนำ�แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ
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บทที่ 3

การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การติดตามประเมินผล
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ก�ำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการน�ำแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยมีวิธีการดังนี้
1. การติดตามความคืบหน้า (Monitoring Progress)
ช่วงเวลา : ภายในเดือนเมษายน
วิธีด�ำเนินการ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานความคืบหน้าและผลการด�ำเนินงานตามแผน
ปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต (Monitoring & Review Evaluation Report) รอบ 6 เดือน
ต่อส�ำนักงาน ป.ป.ช. ผ่านระบบ E-PlanNACC
2. การนิเทศติดตาม (Site Visit Tracking Supervision)
ช่วงเวลา
: ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน หรือช่วงเวลาอื่นตามแต่กรณี
วิธีดำ� เนินการ : ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัด รายงานการนิเทศติดตาม (Site Visit Tracking
Supervision Report) ต่ อ คณะอนุ ก รรมการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ด้ า นการเมื อ ง
การปกครอง ตามแบบฟอร์มที่ก�ำหนด ผ่านระบบ E-PlanNACC
3. การประเมินผลการด�ำเนินงาน (Review Evaluation)
ช่วงเวลา : ภายในเดือนตุลาคม
วิธดี �ำเนินการ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต (Monitoring & Review Evaluation Report) รอบ 12 เดือนต่อส�ำนักงาน
ป.ป.ช. ผ่านระบบ E-PlanNACC
บทบาทผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ผู้ใช้เครี่องมือ
อปท.
ป.ป.ช.

วิธีการติดตาม
ประเมินผล

เครื่องมือ

ระยะเวลา

Monitoring Progress

ระบบ
E - PlanNACC

ภายในเมษายน





Site Visit Tracking
Supervision

แบบรายงานการนิเทศติดตาม

พฤษภาคม
มิถุนายน

-



Review Evaluation

ระบบ
E - PlanNACC

ภายในตุลาคม
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บทบาทของส�ำนักงาน ป.ป.ช.
ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
1. คัดเลือกองค์กร
ปกครองท้องถิ่น
เพื่อลงพื้นที่นิเทศ

2. ประสาน
ขอความร่วมมือ
ลงพื้นที่นิเทศ

3. ลงพื้นที่นิเทศ

4. รายงานผล

1. การนิเทศติดตาม (Site Visit Tracking Supervision) มีรายละเอียด ดังนี้
• พิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อลงพื้นที่นิเทศ (Site Visit Tracking
Supervision) โดยพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฯ ก�ำหนด หรือตามความเหมาะสม
• ประสานขอความร่วมมือเพือ่ ลงพืน้ ทีน่ เิ ทศติดตามการขับเคลือ่ นแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ตามแบบฟอร์มในภาคผนวก 1 ทั้งนี้ การลงพื้นที่ดังกล่าวมิได้เข้าไป
เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือการทุจริตแต่อย่างใด แต่เป็นมาตรการเชิงบวกที่มีจุดประสงค์ในการเยี่ยมชม
ผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการจัดท�ำ ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริตให้มคี วามสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ และสามารถน�ำไปปฏิบตั ิ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และจัดการความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตได้อย่างแท้จริง
2. การรายงานผลการนิเทศติดตาม (Site Visit Tracking Supervision Report)
		
ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ร่วมกับกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นหรือส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตามแบบฟอร์มที่ก�ำหนด
3. ช่องทางการรายงานผล
		
รายงานผลการนิเทศ (Site Visit Tracking Supervision Report) ตามแบบฟอร์มผ่านระบบ
E-PlanNACC โดยที่ ส� ำ นั ก ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ภาคการเมื อ งจะด� ำ เนิ น การรวบรวมและประมวลผลเสนอ
คณะอนุกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
1. รายงานผลการด�ำเนินงาน
รอบ 6 เดือน
Monitoring & Review
Evaluation Report

2. เตรียมพร้อมรับ
การนิเทศติดตาม
(Site Visit Tracking
Supervision)

3. รายงานผลการด�ำเนินงาน
รอบ 12 เดือน
Monitoring & Review
Evaluation Report

		

1. การเตรียมพร้อมรับการนิเทศติดตาม (Site Visit Tracking Supervision)
1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมข้อมูลเป็นเอกสารประกอบการนิเทศและไฟล์
น�ำเสนอ (.PPT) โดยมีประเด็นในการน�ำเสนอ ดังนี้
• แนะน�ำองค์กร
• ผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในรอบ 6 เดือน
• ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดท�ำและน�ำแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตไปสู่การปฏิบัติ
1.2 จัดเตรียมแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน จ�ำนวน 1 ชุด เพื่อประกอบ
การนิเทศติดตาม
1.3 จั ด ให้ บุ ค ลากรขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เข้ า ร่ ว มรั บ การนิ เ ทศติ ด ตามตาม
ความเหมาะสม
1.4 ไม่มอบของขวัญใดๆ และทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าหรือจัดเลี้ยงมื้ออาหาร
ให้แก่คณะอนุกรรมการฯ และคณะเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงาน ป.ป.ช. ในการลงพื้นที่นิเทศติดตาม
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report)ผ่านระบบ E-PlanNACCจ�ำนวน 2 รอบ ดังนี้
2.1 รอบ 6 เดือนภายในเดือนเมษายน
2.2 รอบ 12 เดือนภายในเดือนตุลาคม
ส�ำหรับวิธีการรายงานผลศึกษารายละเอียด ตามภาคผนวก 2
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ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัด
ส�ำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง

ส�ำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง
ส�ำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง

ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัด
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัด
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัด

ประชุมคณะท�ำงานส่งเสริมการจัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตระดับจังหวัด

ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง แนะน�ำแนวทางในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่งแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต ให้สำ� นักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัด

ตรวจประเมินแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานผลการตรวจประเมินแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ให้กับส�ำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมืองด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประกาศผล/เผยแพร่การจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ให้ทราบโดยทั่วกัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2561 เพื่อทราบ
ปัญหา ข้อบกพร่อง น�ำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน

ขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้ อปท. ที่ไม่มีแผนฯ และไม่ผ่าน
เกณฑ์ จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) และแจ้งแนวทางการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลแผนฯ

จัดส่งคู่มือการนิเทศติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ประชุมชี้แจงส่งเสริมการจัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ประชุมคณะท�ำงานส่งเสริมการจัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตระดับจังหวัด

ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง แนะน�ำแนวทางในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(ส�ำหรับ อปท. ที่ยังไม่มีแผนฯ และ อปท. แผนฯ ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนด)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีแผนฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แผนฯ ไม่ผ่าน
เกณฑ์ที่ก�ำหนด จัดส่งแผนฯ ที่ปรับปรุง ให้ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัด

ตรวจประเมินแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ส�ำหรับ อปท.
ที่ยังไม่มีแผนฯ และ อปท. แผนฯ ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนด)

รายงานผลการตรวจประเมินแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(ส�ำหรับ อปท ทีย่ งั ไม่มแี ผนฯ และ อปท. แผนฯ ยังไม่ผา่ นเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด) ให้กบั ส�ำนักป้องกัน
การทุจริตภาคการเมืองด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

3

4

5

6

7

8

ล�ำดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัด

จัดท�ำค�ำสัง่ แต่งตัง้ ส่งเสริมการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

2

ส�ำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง

ส�ำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง

ผู้รับผิดชอบ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัด

ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัด

ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัด

ส�ำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง

ประชุมชี้แจงการด�ำเนินการส่งเสริมการจัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ

1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ล�ำดับ

ปฏิทินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)
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คู่มือการติดตามประเมินผลการนำ�แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ

ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัด

ส�ำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส�ำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัด
ส�ำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง
ส�ำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส�ำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง

พิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ลงพืน้ ทีน่ เิ ทศ (Site Visit Tracking Supervision)
โดยพิจารณาสุม่ ตัวอย่างตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะอนุกรรมการฯ ก�ำหนด หรือตามความเหมาะสม
พร้อมทั้ง ประสาน อปท. ขอความร่วมมือเข้านิเทศและติดตามความคืบหน้าพร้อมทั้งลงพื้นที่

รวบรวมและประมวลผลจากรายงานความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report) รอบ 6 เดือน เสนอให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบ
และแจ้งให้สำ� นักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัดทราบ และพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เพื่อลงพื้นที่นิเทศ (Site Visit Tracking Supervision) โดยพิจารณาสุ่มตัวอย่างตามที่คณะ
อนุกรรมการฯ ก�ำหนด

เตรียมตัวและอ�ำนวยความสะดวกรับการนิเทศ (Site Visit Tracking Supervision) โดย
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. และส�ำนักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัด

เสนอรายงานข้อมูลการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(เพิ่มเติม) ให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบ

รายงานผลการนิเทศ (Site Visit Tracking Supervision Report) ให้ส�ำนักป้องกันการทุจริต
ภาคการเมืองด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รวบรวมและประมวลผลจากรายงานการนิเทศและติดตามความคืบหน้า (Site Visit Tracking
Supervision Report) เสนอให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบ และแจ้งให้สำ� นักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำ
จังหวัดทราบ

ประกาศผล/เผยแพร่การจัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน (เพิ่มเติม)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (Monitoring & Review
Evaluation Report) รอบ 12 เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 / 2562 / 2563 ให้สำ� นักงาน
ป.ป.ช. ผ่านระบบ E-PlanNACC

รวบรวมรายงานผลและประมวลผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Review & Evaluation Report) เสนอให้คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ
พร้อมทัง้ แจ้งให้สำ� นักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัดทราบเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด�ำเนินการ
นิเทศ (Site Visit Tracking Supervision) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 / 2563 / 2564 ต่อไป

12
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18

ล�ำดับ

1

2

ผู้รับผิดชอบ

ส�ำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง

รวบรวมและประมวลผลจากรายงานข้อมูลการจัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พร้อม
ส่งข้อมูลให้ส�ำนักงาน ป.ป.ช.ประจ�ำจังหวัด สอบทานข้อมูล

11

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานความคืบ หน้ าตามแผนปฏิ บั ติก ารป้อ งกั น การทุ จริ ต (Monitoring & Review
Evaluation Report) (รอบ 6 เดือน) ให้สำ� นักงาน ป.ป.ช. ผ่านระบบ E-PlanNACC

ผู้รับผิดชอบ

10

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ล�ำดับ
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ส�ำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัด
ส�ำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส�ำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง

รวบรวมและประมวลผลจากรายงานความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report) รอบ 6 เดือน เสนอให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบ
และแจ้งให้สำ� นักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัดทราบ

เตรียมตัวและอ�ำนวยความสะดวกรับการนิเทศ (Site Visit Tracking Supervision) โดย
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. และส�ำนักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 / 2563 / 2564

รายงานผลการนิเทศ (Site Visit Tracking Supervision Report) ให้ส�ำนักป้องกันการทุจริต
ภาคการเมืองด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รวบรวมและประมวลผลจากรายงานการนิเทศและติดตามความคืบหน้า (Site Visit Tracking
Supervision Report) เสนอให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบ และแจ้งให้สำ� นักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำ
จังหวัดทราบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (Monitoring & Review
Evaluation Report) รอบ 12 เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
ผ่านระบบ E-PlanNACC

รวบรวมรายงานผลและประมวลผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report) เสนอให้คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ทราบ

ประเมินผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5

6

7

8

ล�ำดับ

1

2

3

ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

ผู้รับผิดชอบ

ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัด

พิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ลงพืน้ ทีน่ เิ ทศ (Site Visit Tracking Supervision)
โดยพิจารณาสุม่ ตัวอย่างตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะอนุกรรมการฯ ก�ำหนด หรือตามความเหมาะสม
พร้อมทั้ง ประสาน อปท. ขอความร่วมมือเข้านิเทศและติดตามความคืบหน้าพร้อมทั้งลงพื้นที่

4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานความคืบหน้าตามแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต (Monitoring & Review Evaluation
Report) รอบ 6 เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 / 2563 / 2564 ให้ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
ผ่านระบบ E-PlanNACC

ผู้รับผิดชอบ

3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ล�ำดับ

ภาคผนวก 1
ตัวอย่างหนังสือประสานขอความร่วมมือลงพืน้ ทีน่ ิเทศ
(ครุฑ)
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด.................
....................................................................
....................................................................

ที่ ปช

วันเดือนปี
เรื่อง การนิเทศติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย กําหนดการและคําชี้แจงการนิเทศติดตาม

จํานวน 1 ชุด

ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. ส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่นแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต นั้น
ในการนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด ... ได้พิจารณาคัดเลือก ....(ชื่อ อปท.).... เพื่อตรวจ
นิ เ ทศติ ด ตามและผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ การป้ องกั นการทุ จริ ตขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
ในวัน ............................. จึงขอให้จัดเตรียมข้อมูลประกอบการนิเทศติดตาม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้
ให้งดการเตรียมการต้อนรับ จัดเลี้ยงมื้ออาหาร หรือจัดหาของฝาก ของที่ระลึกสําหรับคณะเจ้าหน้าที่นิเทศ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความร่วมมือด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(....................................)
ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด....
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด
ผู้ประสาน
โทร.
โทรสาร

22
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(ตัวอย่าง)
กําหนดการ
นิเทศติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต ประจําปี ....
วัน..............
สถานที่ ..........................................

กําหนดการ
13.30 น.
13.30 - 15.30 น.
15.30 น.

- คณะเจ้าหน้าที่เดินทางถึงเทศบาล/อบต. .................
- บรรยายสรุปนําเสนอผลงานของเทศบาล/อบต. .................
- คณะเจ้าหน้าทีส่ อบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- เยี่ยมชมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
- เดินทางกลับ

หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
คณะเจ้าหน้าทีน่ ิเทศติดตาม
1. ชื่อ - สกุล
ตําแหน่ง
สังกัด
2. ชื่อ - สกุล
ตําแหน่ง
สังกัด
3. ชื่อ - สกุล
ตําแหน่ง
สังกัด
4. ชื่อ - สกุล
ตําแหน่ง
สังกัด
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คําชี้แจงการนิเทศติดตาม
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมข้อมูลเป็นเอกสารประกอบการนิเทศและไฟล์นําเสนอ (.PPT)
โดยมีประเด็นในการนําเสนอ ดังนี้
- แนะนําองค์กร
- ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องถิ่น ในรอบ 6 เดือน โดยจําแนกเป็นมิติ ดังนี้
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
- ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนปฏิบัติการและการดําเนินการนําแผน
ป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ
2. จัดเตรียมแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน จํานวน 1 ชุด เพื่อประกอบการนิเทศติดตาม
3. จัดให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมรับการนิเทศติดตามตามความเหมาะสม
4. ไม่มอบของขวัญใดๆ และทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่า ให้แก่คณะอนุกรรมการฯ และ
คณะเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน ป.ป.ช. ในการลงพื้นที่นิเทศติดตาม

ใช้เวลาในการนําเสนอ ไม่เกิน 30 นาที

รายชื่อคณะเจ้าหน้าที่นิเทศติดตาม
1.
2.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด ......
โทร .................................... โทรสาร …………………………….
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ภาคผนวก 2

วิธีการเข้าใช้งานระบบ e-PlanNACC เบื้องต้น
ระบบ e-PlanNACC เป็นแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ที่ออกแบบและพัฒนาโดยส�ำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อรองรับ
การรายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกแห่ง โดยมีการ
ประมวลผลและค�ำนวณในรูปแบบ Real Time มีผู้ใช้งาน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร) และมีส�ำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้ก�ำกับดูแล
ซึง่ ประชาชนสามารถติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ผ่านระบบดังกล่าวได้เช่นกัน
ส�ำหรับขั้นตอนการเข้าระบบ e-PlanNACC ควรใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome หรือสัญลักษณ์
เพื่อจะได้ด�ำเนินการเต็มประสิทธิภาพ ตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเล่มแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้ว
ขั้นตอนที่ 2 เปิดเว็บเบราว์เซอร์
ขั้นตอนที่ 3 คลิกที่แบนเนอร์
ขั้นตอนที่ 4 คลิกที่แบนเนอร์

ไปที่ www.nacc.go.th
จะปรากฏรายละเอียดค�ำชี้แจงต่างๆ
เพื่อดาวน์โหลดวิธีการใช้งานอย่างละเอียด

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อศึกษาคู่มือการใช้งานตามขั้นตอนที่ 4 แล้วให้คลิกที่
เพื่อเข้าใช้งาน
yy ส�ำหรับการ Login เข้าระบบครัง้ แรก ให้กรอกเพียง Username โดยไม่ตอ้ งกรอก Password
โดยรหัส Username คือ รหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (7 หลัก) หากจ�ำรหัสองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่ได้สามารถย้อนกลับไปค้นหาได้ที่แบนเนอร์
yy ส�ำหรับการใช้งานครัง้ ต่อไป กรอก Username และ Password แล้ว Login เข้าสูร่ ะบบตามภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง
หน้าระบบ
e-PlanNACC

ขัน้ ตอนที่ 6 เมือ่ Login เข้าสูร่ ะบบแล้วให้กรอกข้อมูลพืน้ ฐานต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลทีต่ งั้ ข้อมูลพืน้ ทีแ่ ละผูบ้ ริหาร
และข้อมูลผู้ประสานงาน และก�ำหนด/เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) เข้าสู่ระบบ (โปรดจดจ�ำรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งาน
ระบบครั้งต่อไป)
ขั้นตอนที่ 7 บันทึกโครงการ/กิจกรรม ตามจ�ำนวนที่มีในเล่มแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดแล้ว ให้รายงานผลการด�ำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ตามช่วงเวลาที่ก�ำหนดต่อไป
คู่มือการติดตามประเมินผลการนำ�แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ
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กรอบการจัดทำ�แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
มิติที่ 1
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

มิติที่ 2
การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

1.1 การสร้างจิตส�ำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง 2.1 แสดงเจตจ�ำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ�ำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้างจิตส�ำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ�ำนาจ
หน้าที่ ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
1.1.2 สร้างจิตส�ำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวล
จริยธรรม
1.1.3 สร้างจิตส�ำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระท�ำการอันเป็นการขัด
กันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
1.2 การสร้างจิตส�ำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 2.2

มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

1.2.1 สร้างจิตส�ำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม
1.2.2 สร้างจิตส�ำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัง้ ในเรือ่ งการบรรจุแต่งตัง้ โยกย้าย โอน เลือ่ นต�ำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
1.2.3 สร้างจิตส�ำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ
เศรษฐกิจพอเพียง
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพือ่
ให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
1.3 การสร้างจิตส�ำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1.3.1
1.3.2
1.3.3

สร้างจิตส�ำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
สร้างจิตส�ำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
สร้างจิตส�ำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ

2.3 มาตรการการใช้ดลุ ยพินจิ และใช้อำ� นาจหน้าทีใ่ ห้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดท�ำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด�ำเนินการเกี่ยวกับ
การบริการประชาชนรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องในแต่ละขัน้ ตอน เปิดเผย ณ ทีท่ ำ� การ
และในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3.2 มีการกระจายอ�ำนาจการตัดสินใจเกีย่ วกับการสัง่ อนุญาต อนุมตั ิ ปฏิบตั ิ
ราชการแทนหรือการด�ำเนินการอืน่ ใดของผูม้ อี ำ� นาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด�ำเนินกิจการ การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.4.1
2.4.2
สาธารณะ
2.4.3
2.5

ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิต
ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด�ำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต

2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธกี ารอืน่ ใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบตั หิ น้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการ
กิจการบ้านเมืองที่ดี
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ�ำเภอทีไ่ ด้ดำ� เนิน
การตามอ�ำนาจหน้าทีเ่ พือ่ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบตั ริ าชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2.5.3 ด�ำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ปฏิบัติราชการตามอ�ำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
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คู่มือการติดตามประเมินผลการนำ�แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ

กรอบการจัดทำ�แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(ต่อ)
มิติที่ 3
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติที่ 4
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.1 จัดให้มแี ละเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารในช่องทางทีเ่ ป็นการอ�ำนวยความสะดวก 4.1 มีการจัดวางระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ�ำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดให้มศี นู ย์ขอ้ มูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ
3.1.2 มีการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค�ำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบตั งิ าน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารทีก่ ฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ทีก่ ำ� หนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับการปฏิบตั ริ าชการ
ที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน

4.1.1 มีการจัดท�ำและรายงานการจัดท�ำระบบตรวจสอบภายใน
4.1.2 มีการจัดท�ำและรายงานการจัดท�ำระบบควบคุมภายใน

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ 4.2 การสนั บสนุ นให้ ภาคประชาชนมี ส ่ ว นร่ ว มตรวจสอบการปฏิ บั ติ หรื อ
ประชาชน
การบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถด�ำเนินการได้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วมตรวจสอบ ก�ำกับ ดูแลการบริหารงาน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด�ำเนินกิจการ
ตามอ�ำนาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยเฉพาะการด�ำเนินกิจการทีจ่ ะ บุคคล เกีย่ วกับการบรรจุ แต่งตัง้ โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก�ำกับ ดูแลการบริหาร
มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิน่
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดย งบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วมตรวจสอบ ก�ำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
สะดวก
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รบั เรือ่ ง ระยะเวลา และผลการด�ำเนินการเกีย่ วกับเรือ่ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
ท้องถิ่น
3.3.1 ด�ำเนินการให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนา การจัดท�ำ
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิน่ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ
งบประมาณ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องได้กำ� หนดไว้
3.3.2 ด�ำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการ
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิน่ ให้มบี ทบาทในการตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน
ปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
ก�ำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
4.4 การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
4.4.1 ส่งเสริมให้มกี ารด�ำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
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วิสยั ทัศ

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง ชาติ ต า้ นทุ จ ร

พันธกิจ : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ

เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยได้รบั การประเมินดัชนี การรับ
วัตถุประสงค์ที่ 1
สังคมมีพฤติกรรม
ร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง

วัตถุประสงค์ที่ 2
เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture)
มุง่ ต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับเจตจานงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริต

ตัวชี้ วัดระดับยุทธศาสตร์
1. ระดั บ ความส าเร็ จ ของกระบวนการปรับ
กระบวนคิด
2. ร้อยละที่ เ พิ่มขึ้ นของชุ มชนใสสะอาด ร่ว ม
ต้านทุจริต

ตัวชี้ วัดระดับยุทธศาสตร์
1. มีการแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของนักการเมืองต่อสาธารณชน
2. ร้อยละที่ลดลงของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รฐั มีการ
ละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรม
3. สัดส่วนของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกาหนดกลยุทธ์และ
มาตรการ ในการปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
4. มีการพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ที่มีสดั ส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
5. รัฐบาลให้การสนับสนุ นทุนตั้งต้นในการจัดตั้งกองทุน
ต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
6. มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งเสริมให้เกิด
การกากับดูแลและควบคุ มการดาเนิ นงานตามเจตจานง
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของนักการเมืองที่ได้

วัตถุประสงค์ที่ 3
การทุจริตถูกยับยัง้ อย่างเท่าทันด้วยนวัตกรร
การทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลก

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย

ตัวชี้ วัดระดับยุทธศาสตร์
ร้อยละที่ลดลงของคดีการทุจริตเชิงนโยบาย
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ยทัศน์

ทุ จ ริ ต (Zero Tolerance & Clean Thailand)

นแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล

ารรับรูก้ ารทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50

ตกรรม กลไกป้ องกัน
มหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ที่ 4
การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย
มีความรวดเร็ว เป็ นธรรมและได้รบั ความร่วมมือจาก
ประชาชน

วัตถุประสงค์ที่ 5
ดัชนี การรับรูก้ ารทุจริต (Corruption Perceptions Index:
CPI) ของประเทศไทยมีคา่ คะแนนในระดับที่สูงขึ้ น

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบป้ องกัน
การทุจริตเชิงรุก

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
การปราบปรามการทุจริต

ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต

ตัวชี้ วัดระดับยุทธศาสตร์
1. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการยับยัง้ และป้ องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้ น
2. ร้อ ยละของคดีห รือ การร้อ งเรีย นเกี่ย วกับ
การทุจริตที่ลดลง
3. ร้อยละความสาเร็จของผลการดาเนิ นการ
ป้ องกันการทุจริต

ตัวชี้ วัดระดับยุทธศาสตร์
1. ระยะเวลาเฉลี่ ย ของการด าเนิ น คดี ทุ จ ริ ต
จาแนกตามขนาดและประเภทของคดี
2. ร้อ ยละของคดี ก ารทุ จ ริ ต ที่ ด าเนิ นการ
แล้วเสร็จจาแนกตามขนาดและประเภทของคดี

ตัวชี้ วัดระดับยุทธศาสตร์
ดัชนี การรับรูก้ ารทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ตามแหล่ ง ส ารวจข้อ มู ล 8 แหล่ ง
อยูใ่ นระดับร้อยละ 50 ขึ้ นไป

(Corruption Perceptions Index: CPI)

ของประเทศไทย

TIPS:

หน่ ว ยงานสามารถศึ ก ษาผัง ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ฯ เพื่ อ ท าความเข้า ใจ
ภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติ ฯ รวมทั้งตัวชี้ วัดระดับยุทธศาสตร์และ
กลุ่มเป้ าหมายหลัก ก่อนจะทาการศึกษาในรายละเอียดส่วนถัดไป
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