
 
 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต     
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา 
อ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 



 
 

ค าน า 
 

  ปัญหาการทุจริต  เป็นปัญหาใหญ่ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญ การพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ก่อให้เกิดความ
เสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการบริหารราชการ
เป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศให้มี
ความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมอารยประเทศ  ทั้งนี้ จะต้องประสานความร่วมมือทั้ง
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ  การบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ กันไป โดย
การปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต  รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ดีงานตลอดจนการด าเนินชีวิตที่มีคุณค่าและ
เหมาะสม 

  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 เรื่องมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้ 

  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว  บรรลุผลได้อย่างเปน็รูปธรรม  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล  สีดา 
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ให้มีความสอดคล้อง
กับแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ให้บรรลุ
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ก าหนดไว้และเป็นการถือปฏิบัติตาม ค าสั่ง คสช. ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ 

 

 

          ส านักปลัด 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจรติที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงาน 
(ส านัก กอง ฝุาย ฯลฯ) ที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต  เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 การทุจริตในระดับต าบล พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับต าบล  ได้แก่การกระจาย
อ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ 
ของรัฐสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น  แต่ในทางปฏิบัติกลับท าให้แนวโน้ม
ของการทุจริตในระดับต าบลเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย 
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาค
ส่วนต่างๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา เป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะความเสี่ยงคล้ายคลึงกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพียงแต่ไม่เหมือนกันทั้งหมด ตามแต่บริบทของแต่ละแห่ง  องค์การบริหารส่วนต าบล  สีดานั้น 
เป็นองค์กรขนาดเล็ก ประชากรมีจ านวนน้อย  สภาพเศรษฐกิจไม่คล่องตัว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรจึงมีรายได้
น้อย เป็นชุมชนชนบท  การจัดเก็บรายได้หรือจัดเก็บภาษีด้านต่างๆ จึงจัดเก็บได้จ านวนน้อย  ไม่สามารถน าเงินรายได้มา
จัดสรรเป็นงบประมาณด้านการพัฒนาไม่ได้  ต้องอาศัยเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง  ซึ่งแตกต่างจากท้องถิ่นที่เป็นชุมชนเมือง 
หรือชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีเงินรายได้จ านวนมาก เมื่อปริมาณเงินมาก เงินหมุนเวียนก็มาก จึงเกิดผลประโยชน์และ
แบ่งพรรคพวก  เกิดผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น 
 สภาพพ้ืนที่และระบบเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา มีลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จึงไม่เข้าลักษณะความเสี่ยงตามข้อ 1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงิน
การคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และข้อ 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่
เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น เนื่องจากบริบทขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ยังเป็นแบบพ้ืนบ้านชนบท 
ด ารงชีวิตแบบญาติพ่ีน้อง จึงไม่มีความเสี่ยงด้านนี้ ส่วนข้อ 2) 3) 4) 5) และ 6) นั้น มีลักษระความเป็นไปได้คล้ายๆ กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
 
 
 
 
 
 

/สาเหตุและ... 
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สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 

 1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันจะมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต อาทิ 
ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.),  ส านักงานคณะกรรมการปูองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.), ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ฯลฯ แต่พบว่า  ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิด
โอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมายไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่
โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงด็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
  2) สิ่งจูงใจ  สภาวะเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม  ท าให้ผู้คนในยุคปัจจุบัน มุ่งเน้นที่จะสร้าง
ความร่ ารวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการทุจริตมากขึ้น 
 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  เป็นที่ทราบดีว่าในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อน โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบาย ที่ท าให้การทุจริตเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ซึ่งมักจะเกิดจากกลุ่มคณะผู้บริหาร
องค์กร ที่ก าหนดนโยบายในการบริหารงานที่ดูแล้วคล้ายการพัฒนา แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นการทุจริตที่ประชาชน
ชาวบ้านมองไม่เห็น อีกทั้งขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ เช่น การตรวจสอบข้อสงสัยในการทุจริต 
แต่ผู้ด าเนินการตรวจสอบข้อสงสัยนั้น มีความสนิทสนมกับผู้ถูกตรวจสอบ หรือมีความเกรงใจในบางเรื่อง จึงเป็นการ
ตรวจสอบเพื่อแก้ไขหรือช่วยเหลือกัน ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 4) การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด  
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเอง
ได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและ
โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
 5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย  ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทาง
เพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ”  
 6) การขาดคุณธรรม จริยธรรม ในสมัยก่อนความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ  เพราะคน
สมัยก่อนจะเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ปูุย่าตายาย หรือคนเฒ่าคนแก่ ที่สั่งสอนให้อยู่ในศีลในธรรม ซื่อสั ตย์สุจริต เป็น
พุทธศาสนิกชนอย่างแท้จริง  แต่ในปัจจุบัน  คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง มีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น 
มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
 7) มีค่านิยมที่ผิด ในปัจจุบันค่านิยมของสังคมไทยได้เปลี่ยนจากการยกย่องคนดี  คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องบุคคลมีเงิน  บุคคลที่เป็นเศรษฐี  บุคคลที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง  ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็น
เรื่องปกติธรรมดาตามวิถีชีวิต เห็นคนซื่อสัตย์กลายเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงกินเป็นคนฉลาด ท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  
โดยไม่มีความละอายต่อบาปบุญคุณโทษ และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐในการปกครองและ
บริหารจัดการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่งด าเนินการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึง 
สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ในการปฏิบัติงานและการด าเนินการของ 
 
 
 
 
 

      /องค์กรปกครอง… 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  หรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โด ยชอบด้วย
กฎหมาย  รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน  และนับวันจะยิ่งทวีความ
รุนแรงมากข้ึน  ทั้งในเชิงขนาดและความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต  ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้
ออกค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 59/2557 เรื่องมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  และ
ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557  
ซึ่งได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ  เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม  2557 
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ให้หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) ไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
แผนพัฒนาสามปีอันเป็นการสอดคล้องกับการก าหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 การทุจริตและประพฤติมิชอบของภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
สีดา และเพ่ือให้ทุกส่วน กอง ฝุายในองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา   ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ 
และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนต าบล
สีดา  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนา
คุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 
2565 ขึ้น เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการด าเนินการเรื่องความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Integrity and Transparency Assessment) (ITA) อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กรให้สามารถท างานด้วย
ความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบ 
ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 1) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา  
 2) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะขิงข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุาย 
 
 
 
 
 
 

     /บริหาร...  
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บริหาร บุคลากร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดารวมถึงประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบล    
สีดา 
 3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance) 
 4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม และตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสีดา 
 5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสีดา 

4. เป้าหมาย 
 1) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ต าบลสีดา รวมถึงประชาชนในเขตต าบลสีดา มีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลสีดา 
 2) เครื่องมือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ พันธสัญญาการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ที่มี
ความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์การบริหารส่วนต าบลสีดามีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 1) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ต าบลสีดา รวมถึงประชาชนในเขตต าบลสีดา มีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และ
อุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริตจากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภบิาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2) องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา สามารถบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มีจิตส านึก
รักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสีดาทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
 5) องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต 
 
 
 
 
 
 

/และประพฤติมิชอบ… 
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และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ  ด้านการปูองกันการทุจริต 
อันจะส่งผลให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลสีดาเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังการ
ทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2  

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต ประจ าปี 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา  

 

มิต ิ ภารกิจ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2565 
ต.ค.-ธค. 

ปี 2566 
ม.ค.-ก.ย. 

หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนกัแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝุายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝุาย
สภาท้องถิ่นและฝาุย
ประจ าขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลสีดา 
 

1.1.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
ส่งเสริมจริยธรรม 
1.1.2 กิจกรรมการจัดท าคู่มือประมวล
จริยธรรม 
1.1.3 มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจรยิธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

20,000.- 
 
 
- 
 
- 

20,000.- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนกัแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
เขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสีดา 

1.2.1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสีดา 

 
30,000.- 

 
30,000.- 

 
- 

มิติที่ 1 รวม จ านวน 1 โครงการ 2 กิจกรรม  
1 มาตรการ 

50,000.- 50,000.- - 

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 
 

2.1 นโยบายไม่รับ
ของขวัญหรือของก านัล
จากการปฏบิัติหน้าที่ของ
ผู้บรหิารท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที ่

2.1.1 กิจกรรมประกาศNo Gift Policy
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา 
 

 
- 

 
- 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

2.2.1 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ที่แสดงให้เห็น 
2.2.2 กิจกรรม ลดความเส่ียงในการ
จัดซ้ือ–จัดจ้าง 
2.2.3 กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 
2.2.4 กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
2.2.5 กิจกรรม การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสด ุ
2.2.6 กิจกรรม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ราคากลาง ทางประกาศและเวบ็ไซต์ 
2.2.7 กิจกรรม การจัดท าแผนการจัดซ้ือ–
จัดจ้างแผนการใช้การเงิน 

- 
 
 
 
.- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

5,000.- 
 

- 
 
 
 
.- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

5,000.- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
- 
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มิต ิ ภารกิจ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2565 
ต.ค.-ธค. 

ปี 2566 
ม.ค.-ก.ย. 

หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 
 

2.3 มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อ านาจหน้าที่ 
ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี 

2.3.1 กิจกรรม การลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
2.3.2 มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัต ิ
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏบิัติ
ราชการ 
2.3.3 มาตรการมอบอ านาจของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา 
2.3.4 มาตรการการออกค าสั่งมอบหมาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
สีดา ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบลสีดา 
และหัวหน้าส่วนราชการ  

- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏบิัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ ์

2.4.1 กิจกรรม การคัดเลือกบุคคลต้นแบบ
ด้านความซ่ือสัตย์สุตจริตประจ าป ี

 
5,000.- 

 

 
5,000.- 

 

 
- 

2.5 มาตรการจัดการ ใน
กรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

2.5.1 กิจกรรม การจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสีดา 
2.5.2 กิจกรรม การให้ความร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแลการปฏบิัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
2.5.3 มาตรการ การให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กร
เอกชน 
2.5.4 มาตรการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกบัเรื่องร้องเรียน 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 
 

2.5 มาตรการจัดการ ใน
กรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

2.5.5 มาตรการ ด าเนินการเกีย่วกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหนา้ที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสีดาว่าทจุริตและปฏิบตัิ
ราชการตามหนา้ที่หน้าทีโ่ดยมิชอบ 

 
- 

 
- 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

มิติที่ 2 รวม จ านวน  2 กิจกรรม 6 มาตรการ 10,000.- 10,000.- - 
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มิต ิ ภารกิจ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2565 
ต.ค.-ธค. 

ปี 2566 
ม.ค.-ก.ย. 

หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 การจัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ 
การปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทุก
ขั้นตอน 

3.1.1 กิจกรรม การจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา 
3.1.2  กิจกรรม การอบรมให้ความรู้ตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 
3.1.3 กิจกรรมจัดท าตู้ ปณ. 
และเว็บไซต์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การ
คลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสีดา และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง 
3.1.4 กิจกรรม การจัดท ากล่องรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในทุกเร่ือง  

- 
 
 
- 
 

6,000.- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 

6,000.- 
 
 
 
 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
- 
 
 

 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ 

3.2.1 โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนา 5 ป ี
3.2.2 กิจกรรม การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์  
3.2.3 กิจกรรม การจัดตั้งศูนย์ยุตธิรรม
ชุมชนต าบลสีดา 

10,000.- 
 
 
- 
 
- 

10,000.- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสีดา 

3.3.1 มาตรการ แต่งตั้งคณะพัฒนาและ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.3.2 กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บา้น
และประชาคมต าบล ประจ าปี 

- 
 
 
 

10,000.- 

- 
 
 
 

10,000.- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

- 

มิติที่ 3 รวม จ านวน  1 โครงการ 8 กิจกรรม     3 มาตรการ 26,000.- 26,000.- - 

4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ของ อปท. 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

4.1.1 กิจกรรมการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568 
4.1.2 กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุม
ภายใน 
4.1.3 มาตรการ ตรวจสอบติดตามและประเมินผล
การควบคุมภายใน 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมรส่วนรว่ม
ตรวจสอบการปฏิบัตหิรือ
การบริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

4.2.1 กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ 
4.2.2 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา 
4.2.3มาตรการ การจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ-จัด
จ้างจากตัวแทนชุมชน/หมู่บ้าน 

- 
 
 
- 
- 

- 
 
 
- 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 4.3 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

4.3.1 โครงการพัฒนาฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้างสังกัดอบต.สีดา 
4.3.2 กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา ฯ อบต.สีดา ให้
มีบทบาทในการตรวจสอบฝุายบริหาร 

- 
 
 
- 

205,000.- 
 
 
- 

- 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิต ิ ภารกิจ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2565 
ต.ค.-ธค. 

ปี 2566 
ม.ค.-ก.ย. 

หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.4 เสรมิพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อตานการทุจริต 

4.4.1 มาตรการ เฝูาระวังการทจุริตคอร์รัป
ชันโดยภาคประชาชน 
4.4.2 มาตรการ การส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริต 
4.4.3 กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการทุจริต 

- 
 
 
- 
 

5,000.- 

- 
 
 
- 
 

5,000.- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
- 

 

 
 

มิติที่ 4 รวม จ านวน  1 โครงการ 6 กิจกรรม     4 มาตรการ 21,000.- 21,000.- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            /ส่วนที่ 3...  



 
 

 
ส่วนที่ 3  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 2562 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา  

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปี พ.ศ. 2565 

2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นเปูาหมายส าคัญของการพัฒนาระบบราชการไทย ที่ต้องการให้
หน่วยงานภาครัฐ มีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท างานไปสู่มาตรฐานสากล (High Performance) ซึ่งส่วนหนึ่งใน
การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท างานไปสู่มาตรฐานสากล (High Performance) คือการพัฒนาบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน โดยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะต้องรู้หน้าที่ของตนเอง ที่ส าคัญคือจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ท างาน เพราะการบริหารราชการไม่อาจเกิดประสิทธิภาพที่เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนได้ หาก
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นกลไกของทางราชการที่ส าคัญ ขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการในการปฏิบัติงาน ดังนั้น 
การพัฒนาให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติราชการใ น
ปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา จึงจัดท าคุณธรรมและจริยธรรม พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา  เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ตระหนักถึงความส าคัญของการมีพฤติกรรมที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือพัฒนา
องค์กรอย่างสมบูรณ์แบบ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สีดา มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ได้รับ
การพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและ
สมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชนและประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการ
กระท าความด ีรู้จักการให้ การเสียสละและบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน 
 3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ในการเสริมสร้ างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา จ านวน 43 คน 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา (ครั้งที่ 1), วัดบ้านเก่า หมู่ที่ 4 ต าบลสีดา (ครั้งที่ 2), วัดบ้านหินแห่ หมู่ที่ 8 
ต าบลสีดา (ครั้งท่ี 3) และวัดบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 7 ต าบลสีดา (ครั้งที่ 4)  
 
 
 
 
            /6. วิธีการ...  



 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและส่งเสริมจริยธรรม โดยแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง คือ 
 1.) การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
 2.) บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สีดา การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่รู้รักสามัคคี เสียสละ 
ช่วยเหลือ แบ่งปัน และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งคูณความดี อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างผาสุก เช่น การ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม (ผู้พิการ คนชรา ณ สถานสงเคราะห์ต่างๆ) หรือถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ที่ชรา
ภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 
 3.) การจัดกิจกรรมท าบุญ ถวายเครื่องไทยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ    

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 
 ครั้งที ่1 เดือนตุลาคม 2564 
 ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2565 
 ครั้งที่ 3 เดือนเมษายน 2565 
 ครั้งที่ 4 เดือนสิงหาคม 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปี พ.ศ. 2565  
ตั้งไว้ 20,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลสีดา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา จ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและส่งเสริมจริยธรรม ตามโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและส่งเสริมจริยธรรม ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 1.) พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ได้รับการ
ฝึกอบรมความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันและในการปฏิบัติราชการได้อย่างเหมาะสม 
 2.) พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ที่ได้เข้าร่วม
โครงการ ได้รับการพัฒนาจิตใจ และมีการพัฒนาตนเอง เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความส านึกต่อหน้าที่และรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม รู้จักการเสียสละ การช่วยเหลือแบ่งปัน เสริมสร้างสังคมแห่งความดี มีคุณธรรม ปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
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ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ
สร้างภูมิคุม้กันที่ดี เพื่อพร้อมรับต่อความเสี่ยง บนพ้ืนฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบ  ระมัดระวังและคุณธรรม การใช้
ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการกระท าที่ไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปัน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือปรองดองกันในสังคม จะสร้างสายใยเชื่อมโยงผู้คนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้า
ด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก น าไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน และการพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นบริเวณกว้างขวางจ านวน
มาก แต่เกษตรส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงการท ากสิกรรมที่ถูกต้องและปลอดภัย องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา จึงได้จัดท า
โครงการสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ตระหนักและเกิดการ
เรียนรู้ในการพ่ึงพาตนเอง มีการด าเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอเพียง พอประมาณของตนเอง เดินสายกลาง มีความพอดีและ
พอเพียงกับตัวตน ครอบครัวและชุมชน โดยไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาปัจจัยภายนอก ใช้ปัจจัยพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิต ที่คน
ทั่วไปใช้ในการบริโภค ส่งเสริมให้ใช้พ้ืนที่ว่างเปล่าในบริเวณบ้าน รั้วรอบบ้าน ปลูกพืชสมันไพร เครื่องเทศ พืชล้มลุกต่างๆ 
ไว้บริโภค เป็นการสร้างกิจกรรมนันทนาการ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่า สร้างความรักสามัคคี เกิดการพัฒนา
ความผูกพันในครอบครัวมากยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีต าบลสีดา มีการใช้ชีวิตประจ าวันตามหลักของความพอเพียง ความพอดี ใช้ชีวิตอย่าง
รอบคอบ ไม่ฟุุมเฟือย ไม่ประมาทในชีวิต ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า และก่อให้เกิด
รายได ้
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลสีดา ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนัก ถึงความห่วงใยของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ต าบลสีดา มีแหล่งอาหารส าหรับบริโภคในราคาถูกและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
 3.4 เพ่ือเป็นการสร้างกลุ่มและชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็ง 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน เกษตรกรและประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ต าบลสีดา จ านวน 35 คน 
 4.2 พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา จ านวน 15 คน 
รวมกลุ่มเปูาหมายทั้งสิ้น จ านวน 50 คน 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ฝึกอบรมให้ความรู้ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลสีดา ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา  
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการเพ่ือขอรับการพิจารณาอนุมัติโครงการ 
 6.2 ด าเนินงานตามโครงการ 
 - จัดอบรม สัมมนา เศรษฐกิจพอเพียง 
 - ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.3 ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
 6.4 สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือนพฤษภาคม 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน  30,000.- บาท   

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา และกลุ่มสตรี 
ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน เกษตรกรและประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ต าบลสีดา จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี พ.ศ. 
2565 
 1.) ประชาชนทั่วไปในต าบลสีดา มีการใช้ชีวิตประจ าวันตามหลักของความพอเพียง ความรอบรอบ ไม่ฟุุมเฟือยใช้
ชีวิตอย่างไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเกิดประโยชน์ มีคุณค่าและก่อเกิดรายได้ 
 2.) ประชาชนทั่วไปในต าบลสีดา ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  
 3.) ประชาชนในพื้นท่ีต าบลสีดา มีแหล่งอาหารส าหรับบริโภคในราคาถูกและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
 4.) เกิดการสร้างกลุ่มและชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็ง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           /ล าดับที่...  



 
 

ล าดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการจัดระบบการการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการ
มีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า  ดังนั้นในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
ให้บริการตอบสนองความต้องการของประชาชน ผู้น าชุมชน คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา จ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง และตามแนวคิดพ้ืนฐาน
ของวิถีการพัฒนาชุมชน คือ การช่วยเหลือประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งหมายถึง ประชาชนต้องช่วยกันใน
การพัฒนาตนเองไม่ใช่เป็นผู้รับการพัฒนาเท่านั้น ทั้งนี้เพราะผู้กระท าการพัฒนาจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ในการพัฒนา
โดยตรง ด้วยตนเอง วิเคราะห์ตนเอง เมื่อมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการต่างๆ จะเกิดขึ้นเอง การมีส่วนร่วม
ของประชาชนจึงเป็นเครื่องมือปูองกันว่าผลแห่งการพัฒนาจะเกิดขึ้นกับประชาชนส่วนใหญ่ การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน อีกความหมายหนึ่ง หมายถึง กระบวนการที่รัฐท าการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างโอกาสให้กับ
ประชาชนในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
นโยบายที่ก าหนดไว้ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง
สังกัดท้องถิ่นชุมชนนั้นๆที่จะต้องด าเนินการช่วยเหลือ ให้ความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า ส่งเสริมสนับสนุนในทุก
ด้านเพื่อให้บรรลุเปูาหมายหรือขับเคลื่อนไปตามที่คาดหวังไว้ 
 จากแนวคิดดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญในการบริการเพ่ือสนอง
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลสีดา โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ในด้านต่างๆ ได้แก่ 
การพัฒนาด้านการศึกษา การส่งเสริมสุขภาพอนามัย  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสวัสดิการ การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา จึงได้จัดท าโครงก ารพัฒนา
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสู่วิสัยทัศน์ต าบลสีดา
และให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันเพ่ือความสอดคล้องในการด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ครอบคลุม
ในทุกๆ ด้าน  ทั้งการพัฒนาด้านการศึกษา การส่งเสริมสุขภาพอนามัย  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสวัสดิการ 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีทัศนคติที่ตรงกัน และร่วมมือกัน
พัฒนาท้องถิ่น 
 3.3 เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล สีดา 
 3.4 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการก าหนดแผนงาน โครงการ ตามนโยบายในการพัฒนาคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
            /ชีวิตของ...  



 
 

ชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่นและเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 3.5 เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลชุมชนให้เป็นปัจจุบันและเชื่อถือได้ อีกท้ังเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จ านวน 100 คน 
 4.1 คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา 
 4.2 พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา  
 4.3 ผู้น ากลุ่มสตรี 
 4.4 ผู้น ากลุ่มอาชีพ 
 4.5 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปในเขตต าบลสีดาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 5.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ตามโครงการพัฒนาฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิก
สภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุต าบลสีดา ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
 5.2 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (สถานที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ)  

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการเพ่ือขอรับการพิจารณาอนุมัติโครงการ 
 6.2 ด าเนินงานตามโครงการ - จัดอบรม สัมมนา เรื่องการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ 
        - ศึกษาดูงาน ณ องค์กรที่ได้มาตรฐานด้านการพัฒนาศักยภาพ 
 6.3 ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
 6.4 สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เดือนมีนาคม 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ตามโครงการพัฒนาฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 205,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ผู้น ากลุ่มสตรี ผู้น า
กลุ่มอาชีพ ผู้มีส่วนเกี่ยวของในการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ต าบลสีดาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 
100 คน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

 

 

 

 

           /เพื่อพัฒนา.....  



 
 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
สีดา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 1.) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ครอบคลุม ในทุกๆ 
ด้าน  ทั้งการพัฒนาด้านการศึกษา การส่งเสริมสุขภาพอนามัย  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสวัสดิการ การ
พัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีทัศนคติที่ตรงกัน และร่วมมือกันพัฒนา
ท้องถิ่น 
 3.) ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนและมี
ฐานข้อมลูชุมชนที่เป็นปัจจุบันเชื่อถือได้ และพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
 4.) เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการก าหนดแผนงาน โครงการ ตามนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ท้องถิ่นชุมชน 
 5.) เป็นชุมชน/หมู่บ้านที่น่าอยู่และเข้มแข็ง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           /ล าดับที่...  
 



 
 

 
ล าดับที่ 4 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลสีดาตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการท างานและ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศ
ไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤต
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องต้องกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาลด
น้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาค
ราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้ งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคน
ไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ 
กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ใน
บทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนว
ทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายใน
องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นม าใช้เป็น
เครื่องมือ กลไก ในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเปูาหมาย 
วัตถุประสงค์ แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดีต่อไป 

 ดังนั้น  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา องค์การบริหารส่วนต าบลสีดาจึง
ด าเนินการตั้งมาตรการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลสีดาตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา     มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม   
 3.2 เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา     มี
ความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3.3 เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา  มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนิน
ชีวิตได้ 
 3.4 เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสีดาสามารถ
น าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 

/4. เปูาหมาย… 
 



 
 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าค าสั่ง ข้อบังคับ มาตรการ เพื่อขอพิจารณาอนุมัติมาตรการหลักธรรมาภิบาล 
 6.2 ด าเนินงานตามมาตรการหลักธรรมาภิบาล 
 - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอข้อมูลความรู้และกลวิธีใหม่ๆ ในการด าเนินการตามมาตรการ 
 - จัดท าก าหนดการปฏิบัติและหัวข้อส าคัญในการด าเนินการตามมาตรการหลักธรรมาภิบาล 
 6.3 ประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการหลักธรรมาภิบาล 
 6.4 สรุปผลการปฏิบัติงานตามมาตรการหลักธรรมาภิบาล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ระยะเวลา 4 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565   

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 10.1) พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสีดามีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม 

 10.2) พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา     มีความรู้
ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 10.3) พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา  มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนิน
ชีวิตได้ 
 10.4) พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสีดาสามารถน า
องค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา 

เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา พ.ศ. 2562 - 2565 

............................................................................. 

   ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)   แจ้งให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลสีดาด าเนินการจัดจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา (พ.ศ. 
2562 – 2565) โดยให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 – 2564) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์
ที่ก าหนดไว้และเป็นการถือปฏิบัติตาม ค าสั่ง คสช. ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปู องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ตามหนังสือส านักปูองกันการทุจริตภาคการเมือง ที่ ปช 0004/ว 0019 ลงวันที่ 
20 มีนาคม 2560 เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสีดา (พ.ศ. 2562 – 2565) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 
2562 – 2565 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ
นี้  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

              ประกาศ   ณ   วันที่   15   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

      

 

(นายครรชิต  ต่อเงิน) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา 

 

 

 

  
 


