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โทรร ๐ ๒๒๒๕๕ ๔๗๕๒ (มท)๕๐๕๕๙๘

คํานํา
ข้าราชการเป็นทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐไปสู่เป้าหมาย
และสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ข้าราชการจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามที่ทางราชการต้องการ และจากสภาวการณ์ในโลกปัจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทําให้ระบบราชการมีความจําเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถบริหาร
ประเทศให้อยู่รอดและเจริญ ก้าวหน้าได้ การพัฒนาข้าราชการจึงเป็นกลไกสําคัญ ที่จะสนับสนุนให้ระบบ
ราชการมีบุคลากรที่มีคุณภาพสูงและมีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารประเทศท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นโยบายในการพัฒนาข้าราชการจากเดิมที่เคยเน้นให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
จึงกลายมาเป็นการพัฒนาข้าราชการให้เป็นผู้ รู้รอบ รู้ลึก เพื่อเป็นแรงผลักดันต่ อความสําเร็จขององค์กร
เช่ น เดี ย วกั บ ภาคราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น การกระจายอํ า นาจและการถ่ า ยโอนอํ า นาจจากส่ ว นกลางไป
สู่ส่วนท้องถิ่น มีจุดมุ่งหมายที่สําคัญคือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้คล่องตัวมากขึ้น โดยมี
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นจึงเป็นเครื่องมือในการที่จะสนับสนุน
ให้เจตนารมณ์ดังกล่าวบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ซึ่งที่ผ่านมาการพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นไป
ในลั ก ษณะต่า งคนต่ า งพั ฒ นา ยั งขาดการบู ร ณาการและการหล่ อ หลอมค่ า นิย ม องค์ค วามรู้ ทั ก ษะ และ
สมรรถนะที่พึงประสงค์ในภาพรวม
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการกําหนดมาตรฐานกลางและ
แนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะในเรื่องการแต่งตั้งและการให้พ้น
จากตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงการกําหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมแก่รายได้และการพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้
กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลขึ้น
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการพัฒนาและ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ คุณธรรมและ
จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งเสริมสร้างให้ข้าราชการ
ปฏิบัติงานโดยเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ และประโยชน์สุขของประชาชน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ในการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล จะเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ดําเนินการพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานเดียวกัน อันจะส่งผลให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
มีคุณภาพและคุณธรรมอย่างแท้จริง

สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
สิงหาคม ๒๕๕๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
๑. หลักการ
บ่ ม เพาะ ปลู ก ฝั ง และเสริ ม สร้ า งให้ ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น มื อ อาชี พ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
อุดมการณ์ในการปฏิบัติราชการ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
และเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนสูงสุด
๒. วิสัยทัศน์
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และเป็นที่เชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชนในพื้นที่ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. พันธกิจ
เสริมสร้างพัฒนาผู้นําและข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ไปพร้อมกับการปรับกลไกการบริหารงาน ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
๔. เป้าประสงค์
๔.๑ เกิดการปรับกลไก (กฎ ระเบียบ กระบวนการ ระบบ ฯลฯ) ในการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะในส่วนการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ
เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
๔.๒ เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งและจิตสํานึกในสิทธิหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถ
ดูแลผลประโยชน์ของภาคส่วนต่าง ๆ ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม
๕. ตัวชี้วัด และข้อเสนอระดับเป้าหมาย *
๕.๑ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ในการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
๕.๒ ระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อเปรียบเทียบกับ
นานาชาติดีขึ้น อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๖๐ เทียบกับปี ๒๕๕๖
๕.๓ ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูงขึ้น มากกว่าร้อยละ
๘๕ หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา
๕.๔ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการที่โปร่งใสและเป็นธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพิ่มสูงขึ้น มากกว่าร้อยละ ๘๕ หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา
๕.๕ ร้อยละของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าใจและประยุกต์หลักคุณธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณในการปฎิบัติราชการมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของจํานวนประชากรที่สุ่ม
ทดสอบ
๕.๖ ระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อความเป็นธรรมในการบริหารงานเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ
๖๐ หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา
* หมายเหตุ : ระดับเป้าหมายเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดในตัวชี้วัดของส่วนราชการ

-๒๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
• ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้นําและองค์การ
สุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organization Integrity)
• กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ยกย่องข้าราชการ / ผู้นํารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม
• กลยุทธ์ที่ ๑.๒ สร้างองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organizational Integrity)
• กลยุทธ์ที่ ๑.๓ กําหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น
• ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ในรูปแบบต่าง ๆ
• กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ปลูกจิตสํานึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท
• กลยุทธ์ที่ ๒.๒ กําหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่ข้าราชการทุกระดับ
• กลยุทธ์ที่ ๒.๓ สร้างศูนย์กลางในการวิจัย สํารวจ ให้คําปรึกษาแนะนําและข้อมูลข่าวสารด้าน
ธรรมาภิบาล
• กลยุทธ์ที่ ๒.๔ พัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการอย่างเข้มข้น
• กลยุทธ์ที่ ๒.๕ กําหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน และสู่
มาตรฐานสากล
• ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
• กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
• กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ขับเคลื่อนจรรยาบรรณข้าราชการไปสู่การปฏิบัติ
• กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
• ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
• กลยุทธ์ที่ ๔.๑ เปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
• กลยุทธ์ที่ ๔.๒ เปิดให้ประชาชน และหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมและการติดตามสถานการณ์
การทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-๓๗. รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ในการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้นําและองค์การสุจริตธรรม
ที่มีศักดิ์ศรี (Organization Integrity)
กลยุทธ์
แนวทางปฏิบตั ิ / มาตรการ
๑.๑ ยกย่องข้าราชการ ๑. กําหนดเกณฑ์และประกาศเกียรติคุณแก่
/ ผู้นํารุ่นใหม่ในการ
ข้าราชการที่ทํางานตามหลักธรรมาภิบาล
ขับเคลื่อนคุณธรรม
และสร้างเป็นผู้นํารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อน
คุณธรรม
๒. จัดการความรู้และกรณีศกึ ษา (Knowledge
Management) จากผู้นําเหล่านี้ ทั้งงาน
ที่ผ่านมาและโครงการที่กําลังดําเนินการ
เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการอื่นๆ

๑.๒ สร้างองค์การ
สุจริตธรรมที่มศี ักดิ์ศรี
(Organizational
Integrity)

๑. กําหนดมาตรการและมาตรฐานองค์การ
สุจริตธรรมที่มศี ักดิ์ศรีเป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี

•
•
•
•

•

•

๒. ค้นหาตัวอย่างโครงการนวัตกรรมทางด้าน •
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล จาก
ส่วนราชการต่างๆ เพื่อประมวลเป็นตัวอย่าง •
และเผยแพร่ให้ส่วนราชการอื่น ๆ นําไป
ศึกษาและประยุกต์ใช้ต่อไป
๑.๓ กําหนดมาตรฐาน ๑. กําหนดมาตรฐานและแนวทางการทํางาน •
คุณธรรม จริยธรรม
ของนักการเมืองท้องถิ่น (เช่น อะไรควรทํา
ของนักการเมือง
อะไรไม่ควรทํา ฯลฯ) แล้วเผยแพร่ให้
ท้องถิ่น
ประชาชนรับทราบ

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของกิจกรรม
สร้างผู้นํารุ่นใหม่
จํานวนครั้งของการฝึกอบรม
ผู้นํารุ่นใหม่
จํานวนองค์ความรู้ที่ได้จากผูน้ ํา
และมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
ร้อยละของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เข้าใจหลักคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ผ่านการตอบแบบสํารวจ
ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํา
มาตรฐานองค์การสุจริตธรรมที่มี
ศักดิ์ศรี
จํานวนองค์กรที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานในแต่ละปี
ระดับความสําเร็จของการค้นหา
ตัวอย่างโครงการนวัตกรรม
จํานวนองค์กรที่นําตัวอย่างไปใช้
ศึกษาและประยุกต์ต่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อเนื่อง
ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม
และข้อบังคับจรรยาแก่นักการเมือง
ท้องถิ่น

* หมายเหตุ : องค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี หมายถึง สถานที่ที่มีบุคคลมาอยู่รวมกันมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันด้วย
ความเอื้ อ อาทร มี ค วามเคารพในความเป็ น ปั จ เจกชนของสมาชิ ก ทุ ก คนเอาใจใส่ ดู แ ลซึ่ ง กั น และกั น
ใช้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานและการตัดสินใจของ
ตนเอง รวมทั้งให้ความสําคัญต่อสิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจ ต้องการ และคาดหวังจากองค์การและบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน

-๔ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ
กลยุทธ์
แนวทางปฏิบตั ิ / มาตรการ
ตัวชี้วัด
๒.๑ ปลูกจิตสํานึก
๑. การพัฒนาข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม • จํานวนข้าราชการที่ได้รับ
ผ่านพระราชกรณียกิจ โดยการเรียนรู้จากพระราชกรณียกิจ
การพัฒนา
พระราชจริยวัตร
พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท
• ระดับความสําเร็จของกิจกรรมหลัง
และพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานให้แก่ข้าราชการ รวมถึง
การเรียนรู้ เช่น โครงการทําความดี
การพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมที่ประยุกต์
ถวายพ่อ กิจกรรมน้อมเกล้าฯ
ความเข้าใจดังกล่าว
ถวายในหลวง ร่วมกับมูลนิธิ
ประเทศไทยใสสะอาด ฯลฯ
๒. การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ตามรอย
• จํานวนข้าราชการที่ได้รับ
พระยุคลบาท และหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง
การฝึกอบรมในหลักสูตร
ให้เป็นหลักสูตรสําหรับการอบรมข้าราชการ • จํานวนโครงการหรือเครือข่าย
ส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
ที่เกิดขึ้นจากผลของการเรียนรู้
ตามรอยพระยุคลบาท
๒.๒ กําหนดหลักสูตร ๑. กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วน • ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํา
ฝึกอบรมและโครงการ ท้องถิ่นในทุกระดับ (Training Roadmap)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ
พัฒนาภาคบังคับ
เพื่อให้ทํางานได้ตามหน้าที่รับผิดชอบและ
ส่วนท้องถิ่น
แก่ข้าราชการทุกระดับ มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่เน้นการพัฒนา • ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํา
รูปแบบการฝึกอบรมอย่างเดียว แต่เน้นการ
แผนพัฒนารายบุคคลที่สอดรับกับ
ทําระบบการมอบหมายงาน การสอนงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(Coaching) ฯลฯ
๒. ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านจริยธรรมอย่าง
• จํานวนข้าราชการที่ได้รับ
เข้มข้นเป็นการพัฒนาภาคบังคับ
การพัฒนา
โดยเฉพาะเรื่อง
• ร้อยละของข้าราชการและ
• กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน
เจ้าหน้าที่ ในองค์กรปกครอง
• ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรม
ส่วนท้องถิ่นที่เข้าใจและประยุกต์
ที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม
หลักคุณธรรม จริยธรรม
สามารถตัดสินใจกระทํา หรือไม่กระทํา
ธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณ
บางสิ่งบางอย่าง ได้อย่างเหมาะสม
ในการปฎิบัติราชการ
• การบริหารความขัดแย้งและยึดมั่น
ในอุดมการณ์
• การสร้างความพึงพอใจให้ประชาชน

๓. พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบ
• ร้อยละของผู้บริหารรุ่นใหม่ทไี่ ด้รับ
ในตําแหน่งผู้บริหาร ทั้งนี้ การพัฒนาข้าราชการ
การพัฒนาเพิ่มสูงขึ้น
รุ่นใหม่ดังกล่าวมุ่งสร้างคนเก่ง พัฒนาคนดีที่มี • ระดับความสําเร็จของการวางแผน
คุณธรรม และจริยธรรมป้อนสู่ระบบราชการ
ทางเดินสายอาชีพ และพัฒนาผู้นํา
ยุคใหม่
รุ่นใหม่

-๕กลยุทธ์
๒.๓ สร้างศูนย์กลาง
ในการวิจัย สํารวจ
ให้คําปรึกษา แนะนํา
และข้อมูลข่าวสาร
ด้านธรรมาภิบาล

แนวทางปฏิบตั ิ / มาตรการ
๑. พัฒนาระบบการให้คําปรึกษา แนะนําด้าน
คุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ทั้งระบบ ตั้งแต่การพัฒนา แนะนําด้าน
จริยธรรม (Ethics Counselor) รวมทั้งเปิด
ให้บริการสายด่วนจริยธรรม (Ethics
Hotline) เพื่อให้คําปรึกษา รับความคิดเห็น
และตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
การจัดซื้อจัดจ้าง และกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๒. ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ และวิธีการ
ปฏิบัติอันเป็นเลิศ (Best Practices) ในด้าน
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งจะทําให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๓. ศึกษา วิจัย และพัฒนากฎหมาย เช่น
กฎหมายคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลทีเ่ ป็นจริง และมี
ประโยชน์ต่อทางราชการ (Whistleblower)
ให้ปลอด / ปราศจากการข่มขู่ หรือกลั่นแกล้ง
ของผู้มีอํานาจหรือผู้มีอิทธิพลหรือกฎระเบียบ
ที่ป้องกันมิให้ขา้ ราชการในหน่วยงานใช้
อํานาจของรัฐเอื้อประโยชน์แก่ส่วนตนและ
พวกพ้อง หรือการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์
ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) หรือการปรับปรุง
โครงสร้างกลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม หรือเรือ่ ง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
(Corporate Social Responsibility : CSR)
เป็นต้น
๔. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุ
ภายใต้โครงการ “คุณธรรม จริยธรรม
นําท้องถิ่น” พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์
เพื่อกระตุ้นให้ข้าราชการทางการเมืองและ
ส่วนท้องถิ่นตระหนักและรับรูถ้ ึงการ
ปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อนําไปสู่การเป็น
ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด
• ระดับความสําเร็จของการเปิด
ให้บริการสายด่วนจริยธรรม
ได้อย่างเหมาะสมและสอดรับ
กับความต้องการ

• จํานวนความรู้ หรือ Best Pratice
ที่เกี่ยวข้อง
• จํานวนเอกสารเผยแพร่ และความ
ครอบคลุมของเอกสารดังกล่าวกับ
กลุ่มเป้าหมาย
• จํานวนผลการวิจัยที่มีข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนากฎหมาย
• จํานวนข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกิด
จากผลการวิจยั

• จํานวนครั้ง / ช่องทางของ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์
• ร้อยละความครอบคลุมและ
การรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
(ทั้งประชาชน ข้าราชการการเมือง
และข้าราชการส่วนท้องถิ่น)

-๖กลยุทธ์
๒.๔ พัฒนาและ
ปฐมนิเทศข้าราชการ
อย่างเข้มข้น

แนวทางปฏิบตั ิ / มาตรการ
๑. พัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ โดยเฉพาะ
เรื่อง
• ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นทีด่ ี
• ระบบราชการ และการบริหารภาครัฐ
แนวใหม่
• ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัตริ าชการ

ตัวชี้วัด
• ระดับความสําเร็จของการจัดทําและ
พัฒนาหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น
• จํานวนข้าราชการที่ได้รับ
การพัฒนาและปฐมนิเทศ

• เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะ
ที่จําเป็น
๒. พัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ทางไกล
ผ่าน e-learning หรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง

• ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
และพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ทางไกล
• จํานวนข้าราชการที่ได้รับ
การพัฒนาจากหลักสูตรเรียนรู้
ทางไกล
๒.๕ กําหนดหลักสูตร ๑. กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ
• ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ฝึกอบรมและโครงการ ส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ
พัฒนาเพื่อรองรับ
และสู่มาตรฐานสากล
ส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคม
ประชาคมอาเซียน
อาเซียน และสูม่ าตรฐานสากล
และสู่มาตรฐานสากล ๒. ส่งเสริมการพัฒนาและดูงานอย่างเข้มข้นเพื่อ • จํานวนข้าราชการที่ได้รับ
รองรับประชาคมอาเซียน และสู่มาตรฐาน
การพัฒนาและดูงานในต่างประเทศ
สากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์
แนวทางปฏิบตั ิ / มาตรการ
ตัวชี้วัด
๓.๑ ปรับปรุงแนวทาง ๑. การนําเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
• ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
มากําหนดไว้ในกระบวนการของการแต่งตั้ง
และกฎระเบียบ
เครื่องมือประเมินเรื่องคุณธรรม
หรือเลื่อนเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารในทุกระดับ
ในการสรรหา บรรจุ
จริยธรรมประกอบการแต่งตั้ง
ของหน่วยงานโดยให้เป็นองค์ประกอบ
แต่งตั้ง โอน ย้าย โดย
• ระดับความสําเร็จของการกําหนด
ยึดหลักธรรมาภิบาล
ที่สําคัญ และมีเครื่องมือที่วัดผลได้เป็น
หลักเกณฑ์และแนวทางในการ
รูปธรรม
แต่งตั้งและบรรจุตามผลการประเมิน
๒. ปรับแนวทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล • ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
ในส่วนของการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย กฎหมาย ระเบียบ และแนวทาง
ในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน
ย้าย

-๗กลยุทธ์
๓.๒ ขับเคลื่อน
จรรยาบรรณ
ข้าราชการไปสู่
การปฏิบัติ

แนวทางปฏิบตั ิ / มาตรการ
๑. จัดทําและผลักดันให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจรรยาบรรณของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

•

•

๒. กําหนดให้มกี ารบังคับใช้และบทลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนข้อบังคับจรรยาและวินัยข้าราชการ
อย่างชัดเจน

•
•

๓.๓ ขับเคลื่อนระบบ ๑. จัดทําและผลักดันให้มีการเอื้อประโยชน์
สวัสดิการและ
ให้แก่บุตร / ครอบครัวข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ผลประโยชน์เกื้อกูลแก่ ที่เสียชีวิตในการปฎิบัติหน้าที่
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

•

ตัวชี้วัด
ร้อยละขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการผลักดัน
จรรยาบรรณ
ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
รายงานการใช้หลักจรรยาบรรณ
ในการบริหารจัดการและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ร้อยละที่ลดลงของผู้ฝ่าฝืน
ร้อยละขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติและบทลงโทษ
ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
ระบบสวัสดิการและผลประโยชน์
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
แนวทางปฏิบตั ิ / มาตรการ
๔.๑ เปิดโอกาส
๑. กําหนดแนวทางและประเด็นที่สามารถ
ให้ข้าราชการ เข้าไปมี เปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วม
ส่วนร่วมในการกําหนด ในการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบ
นโยบาย และกฎ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การประเมินผลแบบ ๓๖๐
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
องศา หรือ การเลือกคณะทํางานเพื่อกําหนด
นโยบาย ฯลฯ
๒. ปรับปรุงระบบวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์
ของข้าราชการ รวมถึงระบบการรับฟัง
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน
(Whistleblower)
๓. ปรับปรุงระบบและแนวทางการตรวจสอบ
(Audit) ให้ข้าราชการ ทั้งในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และในส่วนภูมิภาค
เข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
• ร้อยละความสําเร็จของการกําหนด
แนวทางเพื่อเปิดโอกาส
ให้ข้าราชการมีส่วนร่วม
ในการบริหาร
• ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
ระบบ
• ระดับการทุจริตของหน่วยงาน /
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง
จากปีที่ผ่านมา
• ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
ระบบและแนวทางในการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบของ
ข้าราชการ ทั้งในส่วนท้องถิ่น
และในส่วนภูมิภาค

-๘กลยุทธ์
แนวทางปฏิบตั ิ / มาตรการ
๔.๒ เปิดให้ประชาชน ๑. สนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชนและ
และหน่วยงานอื่น
หน่วยงานอื่น เพื่อสร้างเครือข่ายการทํางาน
ร่วมกันที่เข้มแข็ง ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ
เข้ามามีส่วนร่วมและ
การติดตามสถานการณ์ รวมถึงการสร้างพลังมวลชนในพื้นที่ที่เข้มแข็ง
การทํางานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. ส่งเสริมภาคประชาชน ภาคประชาสังคม
กลุ่มต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น เข้าร่วมเป็น
กรรมการ อนุกรรมการในชุมชนท้องถิ่น
เพื่อเข้าร่วมในการกําหนดนโยบายการ
วางแผนจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชนและตรวจสอบการถ่วงดุลการบริหาร
จัดการภาครัฐ
๓. การให้ผู้นําศาสนาหรือศาสนสถาน เช่น วัด
โบสถ์ มัสยิด เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

ตัวชี้วัด
• จํานวนเครือข่ายภาคประชาชนและ
หน่วยงานอื่น ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
• ระดับความสําเร็จของการสร้าง พลัง
มวลชนที่สังเกตและเฝ้าระวังการ
ทํางานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
• ระดับความสําเร็จของการมีส่วน
ร่วมจากหลากหลายกลุ่มภาคี

• จํานวนกิจกรรมหรือโครงการ
ที่ผู้นําศาสนาหรือศาสนสถาน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนิน
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติการขับเคลือนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑: การกําหนด ๑.๑ ยกย่องข้าราชการ/
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ผู้นํารุ่นใหม่ในการ
เพื่อสร้างกลุ่มผู้นําและองค์การ ขับเคลือ่ นคุณธรรม
สุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี
(Organization Integrity) เพื่อ
เป็นแบบอย่างของการเรียนร้
เปนแบบอยางของการเรยนรู
และขยายผล

๑.๒ ยกย่อง เชิดชู
ที่เสียชีวิตในระหว่างการ
ปฏิบัติหน้าที่

แนวทางการดําเนินการ

ขั้นตอนและวิธีการ

๑. กําหนดเกณฑ์และประกาศเกียรติคุณแก่
ข้าราชการที่ทํางานตามหลักธรรมาภิบาล และสร้าง
เป็นผู้นํารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม

กําหนดเกณฑ์คัดเลือกข้าราชการที่ทํางานตามหลักธรรมาภิบาล
ประกาศเกณฑ์เพื่อสรรหาข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ (ผ่าน
การส่งรายชื่อโดยต้นสังกัดและกระบวนการสืบค้น)
สรุปผลข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและแจกรางวัล พร้อมนําเข้าสู่
กิจกรรมผู้นํารุ่นใหม่ขับเคลื่อนคุณธรรม
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างผู้นํารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม
เผยแพร่กิจกรรมและกรณีศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการรายอื่นๆ
ประสานกับสื่อมวลชนและสื่อประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการต่างๆ เพื่อ
เผยแพร่ความดีของผู้นํารุ่นใหม่ขับเคลื่อนคุณธรรม
ประเมินผลกิจกรรมเพื่อปรับปรุงในปีถัดๆ ไป
จัดการความรู้จากผู้นําในเรื่องกรณี/เหตุการณ์ที่ผ่านมา
๒. จัดการความรู้และกรณีศึกษา (Knowledge
Management) จากผู้นําเหล่านี้ทั้งงานที่ผ่านมาและ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากผู้นํา
โครงการที่กําลังดําเนินการเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ จัดทํารวมเล่มและเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ของข้าราชการรายอื่นๆ
ข้าราชการอื่นๆ
รับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับแต่งและสร้างเครือข่ายผู้นํา
กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการยกย่อง เชิดชู
ข้าราชการที่เสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการยกย่อง เชิดชูข้าราชการที่เสียชีวิต
ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

เสนอ ก.ถ. และกระทรวงมหาดไทย เพื่อทราบและอนุมัติ
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางในการยกย่อง เชิดชูข้าราชการที่เสียชีวิต
ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
มอบเงินช่วยเหลือพิเศษ เลือ่ นขัน้ เงินเดือนพิเศษ บําเหน็จ็ บํานาญ หรืออื่น ๆ
ประสานกับสื่อมวลชนและสื่อประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการต่างๆ เพื่อ
เผยแพร่ความดีของข้าราชการที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
๑.๓ สร้างองค์การสุจริต ๑. กําหนดมาตรการและมาตรฐานองค์การสุจริตธรรม จัดทํามาตรฐานองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี
ธรรมที่มีศักดิ์ศรี
ที่มีศักดิ์ศรี เป็นเกณฑ์ในการประเมินผล
รับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับแต่งมาตรฐานและแนวทางการประเมิน
(O i ti l Integrity)
(Organizational
I t it ) การปฏบตงานประจาป
ป ิ ั ิ ป ํ ปี
นําเสนอ ก.ถ. เพือื่ อนุมัติในหลักการและวิธีการประเมิน
ประกาศแนวทางการประเมินผลตามหลักธรรมาภิบาล และมาตรฐานองค์การ
สุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี
ดําเนินการประเมินผล อปท. ตามแนวทางที่กําหนดขึ้น
สรุปผลการประเมินและประกาศผลองค์กรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละปี
ปรับั แต่่งแนวทางการประเมินและเป้้าหมายในแต่
ใ ่ละปีี
๒. ค้นหาตัวอย่างโครงการนวัตกรรมทางด้าน
ค้นหาตัวอย่างโครงการนวัตกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล จากส่วน
และธรรมาภิบาล จากส่วนราชการต่าง ๆ
ราชการต่าง ๆ
จัดการความรู้หรือสรุปนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละปีขององค์กร
เพื่อประมวลเป็นตัวอย่างและเผยแพร่ให้ส่วนราชการ ที่ผ่านการประเมินการเป็นองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี
อื่นๆ นาไปศกษาและประยุ
อนๆ
นําไปศึกษาและประยกต์
กตใชตอไป
ใช้ต่อไป
สรุปองค์ค์ วามรู้และนวััตกรรมทีีไ่ ด้้ รวมเป็น็ เล่่มและเผยแพร่่แก่่ข้าราชการอืืน่ ๆ
จัดทํารวมเล่มและเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และข้าราชการรายอื่นๆ

*๕๗

*๕๘

ระยะเวลา
*๕๙

*๖๐

หน่วยงาน
งบประมาณ
ที่รับผิดชอบ
สํานักงาน ค่าดําเนินการ
ก.ถ.
รางวัล และ
กิจกรรม
พัฒนาปีละ
๕๐๐,๐๐๐ บาท

สํานักงาน
ก.ถ.

ค่าจัดการความรู้
และผลิตเอกสาร
เผยแพร่ปีละ
๒๐๐,๐๐๐ บาท

สํานักงาน ค่าดําเนินการ
ก.ถ. ร่ว่ มกัับ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น

สํานักงาน ค่าเบี้ยประชุม
ตามจํานวน
ก.ถ.
กาหนด
ครงการประชุ
้ั ป ม
ํ
หลักเกณฑ์
โดยมี อปท.
เป็น
ผู้นําไปใช้
สํานักงาน
ก.ถ.

ค่าจัดการ
ความรู้และผลิต
เอกสารเผยแพร่
ปีละ
๒๐๐ ๐๐๐ บาท
๒๐๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์
ยุุทธศาสตร์ที่ ๑: (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒: การปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์
สร้างทักษะ และพัฒนา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นใน
รูปแบบต่างๆ

กลยุทธ์
๑.๔ กําหนดมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรมของ
นักการเมืองท้องถิ่น

๒.๑ ปลูกจิตสํานึกผ่าน
พระราชกรณียกิจ
พระราชจริยวัตร และ
พระบรมราโชวาท

แนวทางการดําเนินการ

ขั้นตอนและวิธีการ

๑. กําหนดมาตรฐานและแนวทางการทํางานของ
ศึกษาจรรยาบรรณของนักการเมืองในต่างประเทศ
นักการเมืองท้องถิ่น (เช่น อะไรควรทํา อะไรไม่ควรทํา ประมวลและจัดทําร่างมาตรฐานและแนวทางการทํางานของนักการเมืองท้องถิ่น
ฯลฯ) แล้วเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ
จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน (ทั้งจาก นายก อปท. ปลัด อปท.
ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสื่อมวลชน ฯลฯ)
สรุปผลและจัดทํามาตรฐานและแนวทางการทํางานของนักการเมืองท้องถิ่น
เสนอ ก.ถ. และกระทรวงมหาดไทย เพื่อทราบและอนุมัติ
จัดทํารวมเล่มและเผยแพร่มาตรฐานแก่ อปท. และประชาชนในพื้นที่
ติดตามและสรุปผลการดําเนินงาน
๑. การพัฒนาข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดย รวบรวมพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาทที่
การเรียนรู้จากพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร พระราชทานให้แก่ข้าราชการ
และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานให้แก่ข้าราชการ
รวมถึงการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมที่ประยุกต์ ปรึกษาสํานักงาน ก.พ. และสถาบันดํารงราชานุภาพ เพื่อเพิ่มเติมข้อมูล
เกี่ยวกับหลักสูตรดังกล่าว
ความเข้าใจดังกล่าว
จัดทําเอกสารที่รวบรวมข้อมูลดังกล่าว รวมถึงพัฒนาหลักสูตร
จัดทําสื่อสารสนเทศประกอบการสอน (ทั้งรูปแบบหนังสือ หรือสื่อ
อิเิ ล็็กทรอนิิกส)์)
จัดการฝึกอบรม (ซึ่งอาจเป็นการสอนในห้องเรียน หรือผ่านสื่อออนไลน์ เช่น
e-learning ก็ได้)
ส่งเสริมให้เกิดการจัดกิจกรรมหลังการเรียนรู้ในแต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการประยุกต์ความเข้าใจดังกล่าว
ใ ไปป
ป
เก็บ็ บทเรีียนทีีน่ ่าสนใจไปประกอบการจั
ดั ทําํ สือ่ื ประกอบการสอน
สรุปผลโครงการ เพื่อปรับปรุงและดําเนินการอย่างต่อเนื่องในปีถัดๆ ไป
๒. การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ศึกษาและพัฒนาหลักสูตรจากสถาบันที่เกี่ยวข้องฯ
และหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหลักสูตร
พัฒนาหลักสูตรนําเสนอ ก.ถ. เพื่ออนุมัติในหลักการและจัดทําหลักสูตร
สําหรับการอบรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ต่างๆ เพื่อขยายการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว
เผยแพร่หลักสูตรและรับสมัคร
สรุปผู้เข้าเรียนในแต่ละปี โดยจัดในทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง หรือส่งให้
สถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ
อปท. ส่งข้าราชการเข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าว
สรุปบทเรีียนและประเมิ
ป ินผลความสํําเร็็จ
บันทึกข้อมูลของข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรม

*๕๗

ระยะเวลา
*๕๘
*๕๙

*๖๐

หน่วยงาน
งบประมาณ
ที่รับผิดชอบ
กรมส่งเสริม ควรมีการจัดจ้าง
การปกครอง ที่ปรึกษาจาก
ท้องถิ่น
ภายนอก
ที่มีความ
เชี่ยวชาญ
(ประมาณ
๒-๓ ล้า้ นบาท
รวมค่าจัดพิมพ์)
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น
โดย
สถาบัน
พัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่น
ทองถน
ร่วมกับ
อปท.นําร่อง

ค่าดําเนินการ
และหลักสูตร
ประมาณหัวละ
๕๐๐ บาท

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น
โดยสถาบัน
โดยสถาบน
พัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่น

ค่าดําเนินการ
และหลักสูตร
ประมาณหัวละ
๕๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์
ยุุทธศาสตร์ที่ ๒
(ต่อ)

กลยุทธ์
๒.๒ กําหนดหลักสููตร
ฝึกอบรมและโครงการ
พัฒนา
ภาคบังคับแก่ข้าราชการทุก
ระดับ

แนวทางการดําเนินการ
๑. กําหนดยุุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นในทุกระดับ (Training Roadmap) เพื่อให้
ทํางานได้ตามหน้าที่รับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด

ขั้นตอนและวิธีการ

จัดจ้างที่ปรึกษาดําเนินโครงการ
ทบทวนแผนการพัฒนาที่ผ่านมา
นําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีเพื่อหา Training Needs
นอกจากนั้นยังจัดทําสํารวจหาความต้องการในการพัฒนาผ่านการจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคลจากตัวแทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ประมวลผลเพื่อจัดทําร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ในทุกระดับ (Training Roadmap) ที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคคล
และภารกิจของแต่ละหน่วยงาน/สายงาน
จัดสัมมนาเพื่อแสดงความคิดเห็นในร่างยุทธศาสตร์
สรุปผลและจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นในทุกระดับ
(Training Roadmap)
นําร่องแผนใน อปท. รวมถึงจัดทํา IDP ของข้าราชการในหน่วยงานนําร่อง
สรุปผลเพื่อจัดทําคู่มือและ Roadmap ฉบับสมบูรณ์
๒. ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านจริยธรรมอย่างเข้มข้น กําหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
เป็นการพัฒนาภาคบังคับ
ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการปฎิบัติราชการ
สรุปผลและจัดทําเป็นนโยบายในการให้ อปท. มีการอบรมด้านจริยธรรมอย่าง
เข้มข้นเป็นการพัฒนาภาคบังคับตามแนวทางที่กําหนดไว้
ประกาศแนวทางการฝึกอบรม
อปท. เริ่มดําเนินการตามแผนทางที่กําหนดไว้ โดยอาจจ้างสถาบันการศึกษาใน
พื้นที่ก็ได้
อปท. จัดส่งผลการพัฒนาและฝึกอบรมด้านจริยธรรมอย่างเข้มข้น
สรุปผลโครงการ
๓. เร่งสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบ
ทบทวนแผนบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent) ที่ผ่านมาเพื่อประเมิน
ราชการในตําแหน่งผู้บริหาร ทั้งนี้การพัฒนา
ความสําเร็จ
ข้าราชการรุ่นใหม่ดังกล่าวมุ่งสร้างคนเก่ง พัฒนาคนดี นําเสนอรายงานผลการประเมินความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรที่มี
ที่มีคุณธรรม และจริยธรรมป้อนสู่ระบบราชการยุคใหม่ ศักยภาพสูง
นัดสัมมนาเพื่อจัดทําแผนการบริหารบุคลากรที่มีศักยภาพสูงที่เหมาะสม
สรุปผลการสัมมนาเพื่อจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
นําเสนอแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง แก่ ก.ถ. เพื่ออนุมัติ
ประชาสัมพันธ์แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมาย
ติดตามการดําเนินการตามแผนที่กําหนดขึ้น

*๕๗

ระยะเวลา
*๕๘
*๕๙

*๖๐

หน่วยงาน
งบประมาณ
ที่รับผิดชอบ
สํานักงาน ควรมีการจัดจ้าง
ก.ถ. ที่ปรึกษาจาก
ภายนอก
ที่มีความ
เชี่ยวชาญ
(ประมาณ
๑ ล้า้ นบาท
รวมค่าจัดพิมพ์)

อปท.
แต่ละแห่ง

งบประมาณ
เป็นของ อปท.

สํานักงาน
ก.ถ. ร่วมกับ
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้อ้ งถิิน่

ค่าสัมมนาและ
จัดทําแผน
บริหารบุคลากร
ที่มีศักยภาพ
สูงประมาณ
๑,๕๐๐,๐๐๐
บาท

ยุทธศาสตร์
ยุุทธศาสตร์ที่ ๒
(ต่อ)

กลยุทธ์

แนวทางการดําเนินการ

๒.๓ สร้างศููนย์กลางในการ
วิจัย สํารวจ
ให้คําปรึกษาแนะนําและ
ข้อมูลข่าวสาร
ด้านธรรมาภิบาล

๑. พัฒนาระบบการให้คําปรึกษา แนะนําด้าน
คุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั้ง
ระบบ ตั้งแต่
การพัฒนาที่ปรึกษาแนะนําด้านจริยธรรม (Ethics
Counselor) รวมทั้งเปิดให้บริการสายด่วนจริยธรรม
(Ethics Hotline) เพื่อให้คําปรึกษา รับความคิดเห็น
และตอบปัปัญหาทีีเ่ กียี่ วข้อ้ งกับั จริยิ ธรรม การจัดั ซือ้ื จัดั
จ้าง และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนและวิธีการ

วิเคราะห์ ศึกษาและแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งจะเป็นเจ้าภาพ
ในการสร้างศูนย์กลางในเรื่องธรรมาภิบาลของท้องถิ่น
สร้างศูนย์กลางในการวิจัย สํารวจ ให้คําปรึกษาแนะนําและข้อมูลข่าวสารด้าน
ธรรมาภิบาล มาดําเนินการ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบการให้คําปรึกษา แนะนํา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สรุปผลการศึกษาและนําเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการสายด่วนจริยธรรม (Ethics Hotline)
สรุปผลการศึกษาและนําเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง
จัดทําแผนในการสร้างระบบดังกล่าว
เสนอ ก.ถ. และรัฐมนตรีมหาดไทย เพื่อทราบและอนุมัติ
ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้
๒. ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ และวิธีการปฏิบัติ รวบรวม สังเคราะห์และจัดการความรู้ และวิธีการปฏิบัติอันเป็นเลิศ (Best
อันเป็นเลิศ (Best Practices) ในด้านจริยธรรมและ Practices) ในด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาล ซึ่งจะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น สรุปผลการดําเนินการ
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทําเอกสารเผยแพร่ความรู้และ Best Practices
๓. ศึกษา วิจัยและพัฒนากฎหมาย เช่น กฎหมาย
ตั้งคณะทํางานในการศึกษาวิจัยกฎหมาย
คุ้มครองผู้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและมีประโยชน์ต่อทาง เชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่จะพัฒนา เช่น
ราชการ (Whistleblower) จากการข่มขู่ หรือกลั่น กฎหมายคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและมีประโยชน์ต่อทางราชการ
แกล้งของผู้มีอํานาจ หรือผู้มีอิทธิพล หรือกฎระเบียบ จากการข่มขู่ หรือกลั่นแกล้งของผู้มีอํานาจ หรือผู้มีอิทธิพล หรือกฎระเบียบที่
ที่ป้องกันมิให้ข้าราชการในหน่วยงานใช้อํานาจของรัฐ ป้องกันมิให้ข้าราชการในหน่วยงานใช้อํานาจของรัฐเอื้อประโยชน์
ป โ แ์ ก่ส่ ่วนตนและพวกพ้้อง หรืือ การ
เอือื้ ประโยชน์
แก่ส่ ่วนตนและพวกพ้้อง
จัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
ดําเนินการจัดประชุม เพื่อร่างและอภิปรายเกี่ยวกับกฎหมายใหม่
หรือการปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม
พัฒนากฎหมายใหม่ และเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเห็น
เป็นต้น
ต่อร่างกฎหมายใหม่
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อ
ดําเนินการตามขั้นตอน/กระบวนที่กําหนดไว้
ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสีย
๔. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
ค้นหาและร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุภายใต้
โทรทัศน์และวิทยุ
โครงการ “คุณธรรม จริยธรรม นําท้องถิ่น” พร้อมจัด จัดทําแผนการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมรณรงค์
กิจกรรมรณรงค์์ เพืือ่ กระตุ้นใให้ข้ ้าราชการทางการ
ดําเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นจิตสํานักด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรร
เมืองและส่วนท้องถิ่นตระหนักและรับรู้ถึงการ
มาภิบาล
ปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อนําไปสู่การเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จัดกิจกรรมรณรงค์ในลักษณะต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ข้าราชการทางการเมืองและ
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ส่วนท้องถิ่นตามแผน
ติดตามประเมินผลแผนที่กําหนดไว้

*๕๗

ระยะเวลา
*๕๘
*๕๙

หน่วยงาน
งบประมาณ
ที
่รับผิดชอบ
*๖๐
สํานักงาน สํานักงาน ก.ถ.
เป็นผู้กําหนด
ก.ถ.
งบประมาณ
ดําเนินการใน
แต่ละมาตรการ
หลังปี ๒๕๕๘
หลังปี ๒๕๕๘
หลังปี ๒๕๕๘
หลังปี ๒๕๕๘
หลังปี ๒๕๕๘
หลังปี ๒๕๕๘
หลังปี ๒๕๕๘
หลังปี ๒๕๕๘
หลังปี ๒๕๕๘
หลังปี ๒๕๕๘
หลังปี ๒๕๕๘
หลังปี ๒๕๕๘

หลังปี ๒๕๕๘
หลังปี ๒๕๕๘
หลังปี ๒๕๕๘
หลังปี ๒๕๕๘
หลังปี ๒๕๕๘
หลังปี ๒๕๕๘
หลังปี ๒๕๕๘
หลังปี ๒๕๕๘
หลังปี ๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์
ยุุทธศาสตร์ที่ ๒
(ต่อ)

กลยุทธ์

แนวทางการดําเนินการ

๒.๔ พัฒนาและปฐมนิเทศ ๑. การพัฒนาข้าราชการ ดังต่อไปนี้
ข้าราชการอย่างเข้มข้น
- ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการท้องถิ่นที่ดี
- ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม่
- ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
- เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะที่จําเป็น

๒. การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ทางไกล ผ่าน
e-learning หรือ หนังสือที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนและวิธีการ
กําหนดแนวทางการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ
สรุปผลและจัดทําเป็นนโยบายในการให้ อปท. มีการปฐมนิเทศข้าราชการ
ประกาศแนวทางการปฐมนิเทศ
อปท. เริ่มดําเนินการตามแผนทางที่กําหนดไว้ โดยทํา MOU กับหน่วยงาน
หรือสถาบันการศึกษา หากจําเป็นก็อาจจ้างเป็นบางส่วน
อปท จดสงผลการพฒนาและปฐมนเทศขาราชการตามหลกสู
อปท.
จัดส่งผลการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการตามหลักสตรที
ตรทกาหนดอยาง
่กําหนดอย่าง
เข้มข้น
สรุปผลโครงการ
ศึกษาและจัดทําหลักสูตร e-learning หรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง
นําร่องใน อปท. เพื่อปรับปรุงเนื้อหา และหลักสูตร

*๕๗

ระยะเวลา
*๕๘
*๕๙

*๖๐

หน่วยงาน
งบประมาณ
ที่รับผิดชอบ
สํานักงาน ค่าสัมมนาและ
ก.ถ. ร่วมกับ จัดทําแผน
กรมส่งเสริม หลักสูตรและ
การปกครอง การเรียนรู้
ทางไกล
ท้องถิ่น
๒,๕๐๐,๐๐๐
บาท

ปรับั ปรุงระบบ e-learning
ประกาศให้ อปท. ที่สนใจเข้าไปใช้
๒.๕ กําหนดหลักสูตร
ฝึกอบรมและโครงการ
พัฒนาเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียนและสู่
มาตรฐานสากล

๑.กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นเพื่อรองรับอาเซียนและสู่มาตรฐานสากล

๒. ส่งเสริมการพัฒนาและดูงานอย่างเข้มข้นเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียนและส่มู าตรฐานสากล
ฐ
โดยเฉพาะเรื่อง
- กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน
- ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมและการเมืองของประเทศในกลุ่มอาเซียน
และสู่มาตรฐานสากล
- การเตรียมการรองรับประชาคมอาเซียนและสู่
มาตรฐานสากล

จัดจ้างที่ปรึกษาดําเนินโครงการ
นําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีเพื่อหา Training Needs
นอกจากนั้นยังจัดทําแบบสํารวจหาความต้องการในการพัฒนาผ่านการจัดทํา
นอกจากนนยงจดทาแบบสารวจหาความตองการในการพฒนาผานการจดทา
แผนพัฒนารายบุคคลจากตัวแทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ประมวลผลเพื่อจัดทําร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ในทุกระดับ (Training Roadmap) ที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคคล
และภารกิจของแต่ละหน่วยงาน/สายงาน
จัดสัมมนาเพื่อแสดงความคิดเห็นในร่างยทธศาสตร์
จดสมมนาเพอแสดงความคดเหนในรางยุ
ทธศาสตร
สรุปผลและจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นในทุกระดับ
(Training Roadmap) รองรับอาเซียน
สรุปผลเพื่อจัดทําคู่มือและ Roadmap ฉบับสมบูรณ์
กําหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการเพื่อรองรับอาเซียนและสู่มาตรฐานสากล
สรปผลและจั
สรุ
ปผลและจดทาเปนนโยบายในการให
ดทําเป็นนโยบายในการให้ อปท
อปท. มการฝกอบรมขาราชการเพอ
มีการฝึกอบรมข้าราชการเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน และสู่มาตรฐานสากล
ประกาศแนวทางการฝึกอบรมและการพัฒนาข้าราชการเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียนและสู่มาตรฐานสากล
อปท. เริ่มดําเนินการตามแผนทางที่กําหนดไว้ โดยอาจจ้างสถาบันการศึกษาใน
พื้นที่หรือสถาบันการปกครองท้องถิ่น
อปท. จัดส่งผลการพัฒนาและฝึกอบรมข้าราชการตามหลักสูตรที่กําหนดอย่าง
เข้มข้น
สรุปผลโครงการ

สํานักงาน
ก.ถ. ร่วมกับ
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น

ค่าสัมมนาและ
จัดทําแผน
หลักสููตร
๓,๕๐๐,๐๐๐
บาท

ยุทธศาสตร์
ยุุทธศาสตร์ที่ ๓: การปรับปรุุง
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์

แนวทางการดําเนินการ

ขั้นตอนและวิธีการ

๓.๑ ปรับปรุุงแนวทางและ
กฎระเบียบ
ในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
โอน ย้ายโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

๑. การนําเรื่องคุุณธรรมและจริยธรรมมากําหนดไว้ใน
กระบวนการของการแต่งตั้ง หรือเลื่อนเข้าสู่ตําแหน่ง
ผู้บริหารในทุกระดับของหน่วยงาน โดยให้เป็น
องค์ประกอบที่สําคัญ และมีเครื่องมือที่วัดผลได้เป็น
รูปธรรม

ทบทวนกระบวนการของการแต่งตั้ง หรือเลื่อนเข้าสูู่ตําแหน่งผูู้บริหารของ อปท.

๒. ปรับแนวทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ส่วนของการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย

๓.๒ ขับเคลื่อน
จรรยาบรรณข้าราชการ
ไปสู่การปฏิบัติ

๑. จัดทําและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จรรยาบรรณของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. กําหนดให้มีการบังคับใช้และบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ข้อบังคับจรรยาและวินัยข้าราชการอย่างชัดเจน

จัดทําข้อเสนอหลักเกณฑ์และกระบวนการแต่งตั้งหรือเลื่อนเข้าสู่ตําแหน่งใหม่
ที่มีการทดสอบเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทําเครื่องมือและแนวทางการสัมภาษณ์หรือ
แบบทดสอบที่เหมาะสมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล
ทดสอบเครื่องมือต่างๆ กับคณะทํางาน
ปรับแต่งเครื่องมือและเริ่มฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้เครื่องมือในการสรร
หาและเลื่อนระดับชั้นงาน
นําเสนอ ก.ถ. เพื่ออนุมัติในหลักการและวิธีการประเมิน
ฝึกอบรมและจัดเตรียมเครื่องมือเมื่อมีการสรรหาหรือเลื่อนระดับ
ตําแหน่งใหม่ขึ้น
ดําเนินการสรรหาหรือเลื่อนระดับอย่างถูกต้อง
ศึกษากระบวนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายในปัจจุบัน
สรุปปัญหาอุปสรรคในกระบวนการรสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายที่ผ่านมา
(อาจผ่านการจัดทําแบบสํารวจหรือจัดสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้มีส่วนได้เสีย)
เสนอแนวทางสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายใหม่ที่แก้ไขปัญหาที่ผ่านมา พร้อม
ข้อดีข้อเสีย
จัดสัมมนาเพื่อแสดงความคิดเห็นในข้อเสนอแนวทางในการสรรหา บรรจุ
แต่งตั้ง โอน ย้ายใหม่
สรุปผลการสัมมนาเพื่อจัดทําแนวทางการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายใหม่
นําเสนอ ก.ถ. เพื่ออนุมัติก่อนการไปแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เผยแพร่แนวทางการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการใหม่ตามมติของ
ก.ถ.
นํามติไปปรับแต่งกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติใหม่
ฝึกอบรมทําความเข้าใจแก่ข้าราชการในสังกัดถึงจรรยาบรรณข้าราชการ
ที่กําหนดขึ้น
จัดทํารายงานการใช้หลักจรรยาบรรณในการบริหารจัดการ และขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ทบทวนบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนข้อบังคับจรรยาและวินัยข้าราชการ
ปรับแต่งแนวทางปฏิบัติและบทลงโทษ
จัดสัมมนาเพื่อแสดงความคิดเห็น
สรุปผลการสัมมนาเพื่อปรับแต่งแนวทางปฏิบัติและบทลงโทษ
นําเสนอ ก.ถ. เพื่ออนุมัติก่อนการไปแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

*๕๗

ระยะเวลา
*๕๘
*๕๙

*๖๐

หน่วยงาน
งบประมาณ
ที่รับผิดชอบ
สํานักงาน ควรมีการจัดจ้าง
ที่ปรึกษา
ก.ถ.
จากภายนอก
ร่วมกับ
ที่มีความ
กรม
เชี่ยวชาญ
ส่งเสริม
(ประมาณ
การ
๒-๓ ล้า้ นบาท))
ป
ปกครอง
ท้องถิ่น

สํานักงาน
ก.ถ.
ร่วมกับ
กรม
ส่งเสริม
การ
ปกครอง
ท้องถิ่น
ทองถน

ค่าเบี้ยประชุม
ตามจํานวนครั้ง
ของการประชุม

อปท.
แต่ละแห่ง

งบประมาณ
เป็นของ อปท.

สํานักงาน
ก.ถ.

ค่าเบี้ยประชุม
ตามจํานวนครั้ง
ของการประชุม

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แนวทางการดําเนินการ

ยุุทธศาสตร์ที่ ๔:
การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบ
สนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล

๔.๑ เปิดโอกาสให้
ข้าราชการ
เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการกําหนดนโยบายและ
กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

๑. กําหนดแนวทางและประเด็นที่สามารถเปิดโอกาส
ให้ข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่นการประเมินผลแบบ
๓๖๐ องศา การเลือกผู้คณะทํางานเพื่อกําหนด
นโยบาย ฯลฯ

ขั้นตอนและวิธีการ
ศึกษาและร่างแนวทางเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการมีส่วนร่วมในการกําหนด
นโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่นผู้แทนสมาคม / สมาพันธ์ /
มูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น เพื่อมาร่วมสัมมนาและอภิปรายร่างแนวทางดังกล่าว

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น็ และจัดทําร่่างแนวทางการมีีส่วนร่่วมของ
ข้าราชการในการกําหนดนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
จัดทําข้อเสนอแก่ ก.ถ. เพื่ออนุมัติ
เผยแพร่แนวทางและประเด็นที่สามารถเปิดโอกาสให้ข้าราชการ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สําํ รวจระดัับความพึึงพอใจของผู
ใ
้ปฏิิบัติงานต่่อความเป็็นธรรม
ในการบริหารงานเพิ่มสูงขึ้น
สรุปผลความพึงพอใจเพื่อไปปรับปรุงแนวทางในการมีส่วนร่วมของข้าราชการ
ต่อไป
ทบทวนระบบวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ของข้าราชการ
๒. ปรับปรุงระบบวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ของ
้
ขาราชการ
รวมถึึงระบบการรัับฟังขอรองเรี
้ ้ ยี น
สรุปปัญ
ั หาและเสนอแนวทางการปรัับปรุงระบบวินิ ัย อุทธรณ์์ ร้อ้ งทุกข์์ ของ
เกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน (Whistleblower) ข้าราชการ
ศึกษาระบบการรับฟังข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน
(Whistleblower)
สรุปผลการศึกษา พร้อมข้อเสนอการพัฒนาระบบการรับฟังข้อร้องเรียน
ี่ ั
ิ
่
(Whi tl bl )
เกยวกบการทุ
จรตของหนวยงาน
(Whistleblower)
เสนอ ก.ถ. และกระทรวงมหาดไทย เพื่อทราบและอนุมัติ
เผยแพร่มติ (ทั้งระบบวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์และการรับฟังข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน)
๓. ปรับปรุงระบบและแนวทางการตรวจสอบ (Audit) ทบทวนแนวทางการตรวจสอบและบทลงโทษในปัจจุบัน
ใ ้้
ใหขาราชการทงในสวนทองถนและสวนภู
ั้ ใ ส่ ้ ิ่
ส่ มิภาค เขา้ สรุปปปัปัญหาและเสนอแนวทางระบบตรวจสอบ (Audit)
(
) และบทลงโทษในปั
โ ใ ปัจจุบัน
มามีส่วนร่วมในการทํางานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ศึกษาระบบการระบบตรวจสอบ (Audit)โดยให้ข้าราชการทั้งในส่วนท้องถิ่น
และส่วนภูมิภาค เช่น ตรวจสอบภายใน ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ เป็น
ต้น เข้ามามีส่วนร่วมในกํากับดูแล
สรุปผลการศึกึ ษา พรอมขอเสนอระบบตรวจสอบ
(Audit)
้ ้
(A d )
รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อปรับแต่งข้อเสนอ
เสนอ ก.ถ. และกระทรวงมหาดไทย เพื่อทราบและอนุมัติ
เผยแพร่มติให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรับทราบ เพื่อถือปฏิบัติ

*๕๗

ระยะเวลา
*๕๘
*๕๙

*๖๐

หน่วยงาน
งบประมาณ
ที่รับผิดชอบ
สํานักงาน ค่าเบี้ยประชุุม
ก.ถ.
ตามจํานวนครั้ง
ร่วมกับ
ของการประชุม
กรม
ส่งเสริม
การ
ป
ปกครอง
ท้องถิ่น

สํานักงาน
หลังั ปีี ๒๕๕๘ ก.ถ.
ร่วมกับ
หลังปี ๒๕๕๘ กรม
ส่งเสริม
หลังปี ๒๕๕๘ การ
ปกครอง
ท้องถิ่น
หลังปี ๒๕๕๘
หลังปี ๒๕๕๘

ควรมีการจัดจ้าง
ทีปี่ รึึกษา
จากภายนอก
ที่มีความ
เชี่ยวชาญ
(ประมาณ
๒-๓ ล้านบาท))

หลังปี ๒๕๕๘ สํานักงาน
หลังั ปี ๒๕๕๘ ก.ถ.
ร่วมกับ
หลังปี ๒๕๕๘ กรม
ส่งเสริม
การ
ปกครอง
หลังั ปี ๒๕๕๘
ท้องถิ่น
หลังปี ๒๕๕๘
หลังปี ๒๕๕๘
หลังปี ๒๕๕๘

ควรมีการจัดจ้าง
ทปรกษา
ี่ป ึ
จากภายนอก
ที่มีความ
เชี่ยวชาญ
(ประมาณ
๒-๓ ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์
ยุุทธศาสตร์ที่ ๔
(ต่อ)

กลยุทธ์
๔.๒ เปิดให้ประชาชนและ
หน่วยงานอื่น เข้ามามีส่วน
ร่วมและการติดตาม
สถานการณ์การทํางานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางการดําเนินการ
๑. สนับสนุุนการรวมตัวของภาคประชาชนและ
หน่วยงานอื่น รวมทั้งสร้างเครือข่ายการทํางาน
ร่วมกันที่เข้มแข็ง ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ

ขั้นตอนและวิธีการ
สนับสนุุนการรวมตัวของภาคประชาชนในพื้นที่

ร่วมบูรณการและสร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกันที่เข้มแข็ง
สรุปผลการดําเนินการในแต่ละปี
๒. ส่งเสริมภาคประชาชน ภาคประชาสังคมกลุ่ม
สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและกําหนดนโยบาย
ต่างๆ และหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการ
ของชุมชน
อนกรรมการในชมชนท้
อนุ
รรม รในชุมชน องถิถนเ
่นเพือ่อเข
เข้าร่รวมใน
วมในการร
ส่งเสริมและเปิดช่องทางให้ภาคประชาชนรับร้ข้ออมูมลข่
สงเสรมและเปดชองทางใหภาคประชาชนรบรู
ลขาวสารทถู
าวสารที่ถกกต้ตองครบถวน
องครบถ้วน
กําหนดนโยบายการวางแผนจัดทําแผนยุทธศาสตร์ เปิดช่องทางให้ประชาชนทั่วไปมีสิทธิให้ความคิดเห็น และสามารถติดตาม
การพัฒนาชุมชนและตรวจสอบการถ่วงดุลการ
ตรวจสอบการทํางานของ อปท.
บริหารจัดการภาครัฐ
สํารวจระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการทํางานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสรุปรายงานสิ้นปี
๓ การใหผู
๓.
การให้ผน้ ําาศาสนาหรอศาสนสถาน
ศาสนาหรือศาสนสถาน เชน
เช่น วด
วัด โบสถ์
โบสถ จดกจกรรมเพอเสรมสรางความเขาใจของผู
จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของผ้นําาศาสนาและ
ศาสนาและ
มัสยิส เป็นต้น เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ศาสนสถาน ในเรื่องการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลขององค์กร
ทําข้อตกลงร่วมกับศาสนสถานหรือผู้นําศาสนาในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ส่งเสริมข้าราชการส่วนท้องถิ่นในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ของพื้นที่
เปดโอกาสใหขาราชการและผู
เปิ
ดโอกาสให้ข้าราชการและผ้นําาศาสนาไดพบปะแลกเปลยนและแนะนา
ศาสนาได้พบปะแลกเปลี่ยนและแนะนํา
แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ติดตามประเมินผลแผนที่กําหนดไว้
ดําเนินการตามแผนที่ปรับปรุงใหม่

*๕๗

ระยะเวลา
*๕๘
*๕๙

*๖๐

หน่วยงาน
งบประมาณ
ที่รับผิดชอบ
อปท.
งบประมาณ
แต่ละแห่ง เป็นของ อปท.
อปท.
แต่ละแห่ง

งบประมาณ
เป็นของ อปท.

อปท. แต
อปท
แต่
ละแห่ง

ประมาณปละ
ประมาณปี
ละ
๑ ล้านบาท

