


      
 

ประกาศสํานักงาน ป.ป.ช. 
เรื่อง  การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น  ด้านการป้องกันการทุจริต ประจําปี ๒๕๕๔ 

 
 

ด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ตระหนักถึงความสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีมี
ความมุ่งม่ันในการบริหารราชการเพ่ือให้ เ กิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน                  
จึงเห็นสมควรพิจารณาให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจําปี ๒๕๕๔ 
โดยมีว ัตถ ุประสงค์เ พื ่อส ่ง เสร ิมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ให้บร ิหารราชการ             
ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม รวมท้ังดําเนินการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และเพ่ือยกย่อง
ประกาศเกียรติคุณให้เป็นท่ีประจักษ์แก่สังคม 

๑. คุณสมบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีนําเสนอผลงาน 
(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกรูปแบบ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร 

เทศบาล  เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตําบล) 
(๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีไม่มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหาร

และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นการทุจริต หรือมีการใช้อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่เงนิ ทรัพย์สินของทางราชการ 

๒. การพิจารณาตัดสินให้รางวัล 
ดําเนินการเป็น  ๒  ข้ันตอน  คือ การประเมินจากเอกสาร และการประเมินภาคสนาม  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะได้รับการประเมินภาคสนาม ต้องผ่านการประเมินจากเอกสาร            
ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการฯ กําหนดก่อน 
  ๒.๑  การประเมินจากเอกสาร 

        พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้ดําเนินการ
ในช่วงระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในหัวข้อต่อไปนี ้

       (๑) การส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประกอบด้วย การจัดซื้อ – จัดจ้าง การจัดเก็บภาษีและรายได้อ่ืน การปรับปรุงกระบวนการทํางานและ           
การบรกิารประชาชนเพ่ือป้องกันการทุจริต และบทบาทของสภาท้องถ่ินในการป้องกันการทุจริต   

      (๒) การเสริมสร้างทัศนคตแิละค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ภายใน
และภายนอกองค์กร ประกอบด้วย กลุม่ผู้บริหารและบุคลากรท้องถ่ิน กลุ่มสมาชิกสภาท้องถ่ิน กลุ่มองค์กรชุมชน
และประชาชน และกลุ่มธุรกิจเอกชน   

 
/ (๓) การส่งเสริม... 



 

-๒- 
 

       (๓) การส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สําหรับประชาชน การจัดให้มีช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหลากหลายช่องทาง การเผยแพร่
เอกสารข้อมูลท่ีจําเป็นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อย่างเป็นปัจจุบัน  
การจัดให้มีกิจกรรมกระตุ้นให้ประชาชนในท้องถ่ินได้รับรู้ข่าวสาร การจัดให้มีกลไกดําเนินการเก่ียวกับ           
เรื่องร้องเรียน  
        (๔) การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การป้องกันการทุจริต                
และการเฝ้าระวังตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย กลุ่มองค์กรชุมชนและ
ประชาชน กลุ่มภาคราชการ กลุ่มภาคธุรกิจเอกชน และกลุ่มสถาบันศาสนา/มูลนิธ/ิสมาคม 

รายละเอียดปรากฏตามใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดีเด่น 
ด้านการป้องกันการทุจริต ประจําป ี๒๕๕๔ 
  ๒.๒  หลักเกณฑ์การพิจารณาจากเอกสาร 
         พิจารณาจากใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายหรือหลักฐานอ่ืนใด    
ท่ีแสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้กําหนดให้มีมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม หรือการ
ดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือป้องกันการทุจริต ในกรณีต่างๆ ท่ีกําหนดจริง ท้ังนี้ในคําอธิบายนั้น ต้องแสดงให้เห็นถึง
ประเด็นสําคัญต่อไปนี้ด้วย คือ 
         •  ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
         •  ความยาก - ง่าย ของการดําเนินกิจกรรม 
         •  ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ 
         •  เกิดผลต่อการป้องกันการทุจริต 
         •  ความยั่งยืนของกิจกรรม 
         •  ประโยชน์ท่ีมีต่อประชาชนและชุมชน 
  ๒.๓ การประเมินภาคสนาม  โดยประเมินจากการตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุป              
ผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และการสอบถามประชาชนหรือผู้เก่ียวข้องในพ้ืนท่ี 

๓. รางวัล 
แบ่งเป็น ๒ ประเภท 
(๑) รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจําปี ๒๕๕๔    

จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติของประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมเงินสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ดําเนินกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริต ดังนี ้

       • องค์การบริหารส่วนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร  ๑ รางวัล ๆ ละ ๓๐๐,๐๐๐  บาท       
       • เทศบาล/เมืองพัทยา   ๔ รางวัล ๆ ละ ๓๐๐,๐๐๐  บาท          
       • องค์การบริหารส่วนตําบล   ๕ รางวัล ๆ ละ ๓๐๐,๐๐๐  บาท          

(๒) รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีดี ด้านการป้องกันการทุจริต ประจําปี ๒๕๕๔               
จะได้รับเกียรติบัตรของสํานักงาน ป.ป.ช. 

 
/ ๔. การสมัคร... 



 

-๓- 
 
๔. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีสนใจสมัครเข้าร่วมเสนอผลงานเพ่ือให้มีการพิจารณา       
รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจําปี ๒๕๕๔ สามารถดําเนินการได ้
ดังนี ้

(๑) ส่งใบสมัครตามแบบท่ีกําหนด พร้อมท้ังเอกสารท่ีใช้ประกอบการพิจารณาและหลักฐาน
อ่ืน ๆ 

(๒) ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์
ไปยัง สํานักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง สํานักงาน ป.ป.ช. เลขท่ี ๓๖๑ ถนนนนทบุรี ตําบลท่าทราย 
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสําคัญ                    
การสมัครรับการคัดเลือกไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังสิ้น 

(๓) สํานักงาน ป.ป.ช. ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใดหรือท้ังหมดก็ได้ ใน
กรณี ท่ีเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังมีผลงานในระดับท่ีไม่เหมาะสม ท้ังนี้  การตัดสินของ
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมท้องถ่ินปลอดทุจริต ประจําปี ๒๕๕๔ ถือเป็นท่ีสิ้นสุด 

๕. การเพิกถอนรางวัล 
  หากมีข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาภายหลังว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับรางวัล
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจําปี ๒๕๕๔ หรือรางวัลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีดี  ด้านการป้องกันการทุจริต ประจําปี ๒๕๕๔ ขาดคุณสมบัติในการนําเสนอผลงาน               
ตามช่วงเวลาท่ีประกาศฉบับนี้กําหนดไว้ สํานักงาน ป.ป.ช. จะได้พิจารณาเพิกถอนการให้รางวัลและถือว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นไม่เคยได้รับรางวัลดังกล่าว 

๖. การติดต่อสอบถาม 
 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเ พ่ิมเติมได้ ท่ี  สํานักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง             

สํานักงาน ป.ป.ช. โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๕๘๙๕ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๓๒๔๘ ในวันและเวลาราชการ ตรวจสอบ
รายละเอียดทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th 

 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                                                                       

                                                                               

       (นายอภินันทน์   อิศรางกูร ณ อยุธยา) 
            เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 




