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มุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสงัคมมิติใหม่ท่ี
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

โดยก าหนดวิสยัทศัน ์

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาตต้ิานทุจริต”



MOU  คะแนนล าดบัที่ 7 จาก อปท.68 อปท.จ.ระยอง



วัตถุประสงค์
1) เพื่อยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทจุรติของผูบ้ริหำร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อยกระดับจิตส ำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสำธำรณะของข้ำรำชกำร

ฝ่ำยกำรเมืองข้ำรำชกำรฝ่ำยบรหิำร บุคลำกรของเทศบำลต ำบลพลำ รวมถึงประชำชน
ในต ำบล

3) เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรของเทศบำลต ำบลพลำเป็นไปตำมหลักบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) 

4) เพื่อส่งเสริมบทบำทกำรมีสว่นร่วม (people's participation) และตรวจสอบ 
(People’s audit) ของภำคประชำชนในกำรบริหำรกิจกำรของเทศบำลต ำบลพลำ

5) เพื่อพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำร รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ
รำชกำรของเทศบำลต ำบลพลำ



ประโยชน์ของการจัดท าแผนฯ
1) ข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมือง ข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำร บุคลำกรของเทศบำล

ต ำบลพลำรวมถึงประชำชนในต ำบล   มีจิตส ำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ำมำซึ่ง
กำรสร้ำงค่ำนิยม และอุดมกำรณ์ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Anti-Corruption) จำกกำร
ปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมำภิบำล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพยีงที่
สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนและชีวติประจ ำวัน

2) เทศบำลต ำบลพลำ สำมำรถบริหำรรำชกำรเป็นไปตำมหลักบรหิำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) มีควำมโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

3) ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงรว่ม
ตรวจสอบในฐำนะพลเมืองที่มีจติส ำนึกรกัท้องถิ่น อันจะน ำมำซึ่งกำรสร้ำงเครือข่ำยภำค
ประชำชนที่มีควำมเข้มแข็งในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต



ประโยชน์ของการจัดท าแผนฯ (ต่อ)
4) สำมำรถพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำร รวมถึงเครือข่ำยในกำร

ตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลต ำบลพลำ ทั้งจำกภำยในและภำยนอก
องค์กรที่มีควำมเข้มแข็งในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต

5) เทศบำลต ำบลพลำ มีแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรที่มีประสิทธิภำพ 
ลดโอกำสในกำรกระท ำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ   



ลักษณะการทุจริต
ในส่วนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น จ ำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) กำรทุจริตด้ำนงบประมำณ กำรท ำบัญชี กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรเงินกำรคลัง ส่วน
ใหญ่เกิดจำกกำรละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2) สภำพหรือปัญหำที่เกิดจำกตัวบุคคล
3) สภำพกำรทุจริตอันเกิดจำกช่องว่ำงของกฎระเบียบและกฎหมำย
4) สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตทีเ่กิดจำกกำรขำดควำมรูค้วำมเข้ำใจและขำด
คุณธรรมจรยิธรรม
5) สภำพหรือลักษณะปัญหำที่เกิดจำกกำรขำดประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ
6) สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตทีเ่กิดจำกกำรตรวจสอบขำดควำม
หลำกหลำยในกำรตรวจสอบจำกภำคส่วนต่ำงๆ
7) สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตทีเ่กิดจำกอ ำนำจ บำรมี และอิทธิพลท้องถิ่น



สาเหตุและปัจจัย
ทีน่ ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้

1) โอกำส
2) สิ่งจูงใจ 
3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส 
4) กำรผูกขำด
5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม 
6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม 
7) มีค่ำนิยมท่ีผิด



มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชำชนในท้องถิ่น 
1.1.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรม
1.1.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักที่จะไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน



มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น
1.2.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรต่อต้ำนกำรทจุริต
1.2.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ
1.2.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติตนตำมหลักเศรษฐกจิ
พอเพียง



มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน
1.3.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในควำมซื่อสัตยส์ุจริต
1.3.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
1.3.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักให้มีจิตสำธำรณะ



มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ริหาร
2.1.1 กิจกรรมประกำศเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทจุรติของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น



มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
๒.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องกำร
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้ำย โอน เลื่อนต ำแหน่ง/เงินเดือนและกำรมอบหมำยงำน
2.2.2 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำรจัดหำพัสดุ กำรใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทำงรำชกำร โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด
2.2.3 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรให้บริกำรสำธำรณะ/บริกำรประชำชน เพื่อให้เกิดควำมพึง
พอใจแก่ประชำชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 



มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.1 มีกำรจัดท ำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำรประชำชน
รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรและในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3.2 มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำรแทน
หรือกำรด ำเนินกำรอื่นใดของผู้มีอ ำนำจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.4 การเชิดชูเกียรตแิก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นทีป่ระจักษ์
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะของท้องถิ่น
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีด ำรงตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง



มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทจุริต
2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดท้ราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
2.5.1 ด ำเนินกำรให้มีข้อตกลงระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคูณธรรม จริยธรรม และกำรบริหำรรำชกำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
2.5.2 มีกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำร จังหวัด อ ำเภอที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่เพื่อกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.5.3 ด ำเนินกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่ำวหำบุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดย
มิชอบ



มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแกป่ระชาชนได้มีสว่นร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้ทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 
3.1.2 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ 
กำรเงิน กำรจัดหำพัสดุ กำรค ำนวณรำคำกลำง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบและตรวจสอบได้
3.1.3 มีกำรปิดประกำศ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่เป็นประโยชน์กับ
กำรมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชำชน



มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรด ำเนินกิจกำร ตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะกำรด ำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อควำม
เป็นอยู่ และสุขอนำมัยของประชำชนในท้องถิ่น
3.2.2 มีช่องทำงให้ประชำชนในท้องถิ่นสำมำรถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
3.2.3 มีรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณะอักษรให้ประชำชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทรำบถึง
กำรได้รับเรื่อง ระยะเวลำ และผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์



มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดท ำ
งบประมำณ
3.3.2 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดหำพัสดุ
3.3.3 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 



มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่
คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดินก าหนด
4.1.1 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยในให้ผูก้ ำกับดูแล 
4.1.2 มีกำรติดตำมประเมินระบบควบคุมภำยใน โดยด ำเนินกำรให้มีกำรจัดท ำ
แผนกำรปรับปรุงหรือบริหำรควำมเส่ียง และรำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำม
แผนกำรปรับปรุงควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแล



มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๒ การสนับสนุนใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏบิตัิ หรือการ
บริหารราชการตามช่องทางทีส่ามารถด าเนินการได้ 
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล เกี่ยวกับ
กำรบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ำยข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงบประมำณ กำรรับ-
จ่ำยเงิน กำรหำประโยชน์จำกทรัพย์สินของทำงรำชกำร
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรจัดหำพัสดุ 



มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิน่
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้
4.3.2 ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
ฝ่ำยบริหำรตำมกระบวนกำร และวิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ 
โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด



มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชมุชน (Community) และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
4.4.1 ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต
4.4.2 บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต



จบการบรรยาย


