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ของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 
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คำนำ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดาได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจนแสดงให้
เห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  อันจะ
ส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในการทำงานของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดาได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ) ให้สอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นที ่(๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดทำแผน 
 ส่วนที่ ๒ ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการใน     ๕ ป ี
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แยกตาม ๔ มิต ิรวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๕ โครงการ ดังนี้ 
  มิติที ่๑ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จำนวน  ๔  โครงการ 
  มิติที ่๒ การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จำนวน ๔ โครงการ 
  มิติที ่๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จำนวน ๔ โครงการ 
  มิติที่ ๔ การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
จำนวน ๓ โครงการ 
 ส่วนที่ ๓ ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯองค์การ
บริหารส่วนตำบลสีดาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนำไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 
  
               องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา      
                   อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                              
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สารบัญ 

           หน้า 

คำนำ 

สารบัญ 

ส่วนที่ ๑ บทนำ ๒ 

องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๓ 

๒. หลักการและเหตุผล ๖ 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน ๗ 

๔. เป้าหมาย ๗ 

๕. ประโยชน์ของการจัดทำแผน ๗ 

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๘ 

องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ ๕ ปี ๙ 

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แยกตามมิติ 

ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ๑๖ 

มิดิที่ ๑ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต ๑๗ 

มิดิที่ ๒ การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส ๔๐ 

มิดิที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน ๖๙ 

มิดิที่ ๔ การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๘๔ 

ภาคผนวก 
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ส่วนที ่๑ 

บทนำ 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื ่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่จะยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากร ธรรมชาติ
ยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็น
คนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ในประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่าประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี 
พ.ศ.๒๕๘๐ ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index – CPI) อยู่ใน อันดับ 
๑ ใน ๒๐ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๓ คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้นำผล
การประเมิน ITA ไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 
๑๐๐) ต้องได้คะแนน ๙๐ คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๐) ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ.
๒๕๗๐ ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index-CPI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน 
๔๓ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๗ คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ ๑๐๐) ต้อง
ได้คะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไปองค์กรเพื ่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International-TI) เผยแพร่ผล
คะแนนดัชนีการรับรู้ การทุจริต (Corruption Perception Index-CPI) ประจำปี ๒๕๖๓ ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 
๓๖ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปี ๒๕๖๒ แต่ในส่วนของอันดับได้ปรับตัวลดลงเป็น
ลำดับที่ ๑๐๔ จากอันดับ ๑๐๑ ย่อมสะท้อนให้ได้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน 

 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติปัจจุบัน มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗,๘๕๐ แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้ โครงสร้าง
การจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่
ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดทำบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นถือเป็นกลไกสำคัญ ในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่ง
นำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริตนำเงินงบประมาณมาพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้า
ทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และ 
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ 
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พื้นที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำให้ เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไป
เพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้เล็งเห็นความสำคัญ และร่วมแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต และนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใสมีความ
เข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมมาภิบาลบังเกิ ดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน อันเป็นการยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วทั้งประเทศด้วยการสร้างกลไกใน
การป้องกันการทุจริตขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้มีการกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ให้มีความสอดคล้อง
กับแผน ๓ ระดับที่เก่ียวข้อง ดังนี้ แผนระดับที่ ๑ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ แผนระดับที่ ๒ สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติใน
ส่วนเป้าหมายที่ให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัด คือ ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศ
ไทย และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต และแผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง คือ แผนปฏิบัติ
การด้าน การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
กลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวามถึงให้
สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เพื ่อให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที ่กำหนดไว้ว่าในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 
หน่วยงานที่เข้าร่วม การประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ ๑๐๐) ต้องได้คะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทย
ต้องมีคะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception – CPI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๔๓ และ/หรือได้คะแนนไม่
ต่ำกว่า ๕๗ คะแนน 
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๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 
ลำดับ 

ที ่
ขั้นตอน 

การดำเนินงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการ

ทุจริต 
Risk 

Score 
มาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
๑. การบริหารงานของหน่วยงาน 

และการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

๑. ผู ้บริหารดำเนินการตาม
นโยบายของตนเอง แทรกแซง
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
ซ ึ ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
๒ . บุคลากรของหน่วยงาน
ปฏ ิบ ั ต ิ ต ามนโยบายของ
ผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ
รองรับ 
๓ . บุคลากรของหน่วยงาน
ไม ่ ให ้ความสำค ัญก ับการ
ปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมา
ท ำ ท ี ่ ท ำ ง า น  ข า ด ค ว า ม
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน 

ปานกลาง ๑ . โครงการส่งเสริมการบรหิารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต 
๒. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำ
หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
ของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจร ิตเพื ่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
๓ . มาตรการจ ัดทำแผนปฏิบ ัต ิการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส 
๔. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย
และระ เบ ี ยบท ี ่ เ ก ี ่ ย วข ้ องก ับการ
ปฏ ิบ ั ต ิ ง าน  สำหร ับบ ุคลากรของ
หน่วยงาน ผู ้บร ิหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
๕. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของระบุชื ่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้าน
การทุจริต 
๗. มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการ
บริหารงานของหน่วยงาน 

๒. การบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน 
เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และ
การมอบหมายงาน ไม ่ เป็น
ธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมี
การเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับ
การแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง 

ปานกลาง ๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหาร
แ ล ะ พ ั ฒนา ทร ั พ ย าก รบ ุ คคล แก่
สาธารณะ 
๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๔. มาตรการนำผลการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนในการให้บริการมา
ใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของ
บุคลากร 
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ลำดับ
ที ่
 

ขั้นตอน 
การดำเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

   
 

 พึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
มาใช้ในการเลื ่อนขั ้น เลื ่อนเงินเดือน 
ของบุคลากร 

๓. การบริหารการเงิน
งบประมาณ การจดัซื้อจัดจา้ง 
การบริหารพัสดุ และการใช้
ประโยชน์ทรัพยส์ินของทาง
ราชการ 

๑ .  ก า ร บ ร ิ ห า ร ก า ร เ งิ น
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 
การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที ่เกี ่ยวข้อง หรือไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือ
ใช ้ เง ินไม ่เก ิดประโยชน์กับ
ราชการ 
 
 
 
 
 
๒ . น ำ ท ร ั พ ย ์ ส ิ น ข อ งทา ง
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน 

สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 

๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื ้อจัด
จ้างประจำปี 
๓ . มาตรกา รป ้ อ งก ั นก า ร ใช ้ จ ่ า ย
งบประมาณที่ไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ 
ไม่มีประสิทธิภาพ 
๔. มาตรการนำผลการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนในการให้บริการมา
ใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของ
บุคลากร 
๕.โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
๖.โครงการปล ูกฝ ังว ิธ ีค ิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 
 

๔. การให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชน 

๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน
ตามลำดับ อันเนื ่องมาจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการ
ให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม 
หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้
คิวเร็วข้ึน 
๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก
ผู้ขอรับบริการนอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมปกติ เพื ่อแลก
กับการให้บร ิการ หร ือการ
พิจารณาอนุมัติอนุญาติ 
๓ . ให ้บร ิการไม ่เป ็นไปตาม
มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา 

สูง ๑. มาตรการ NO Gift Policy 
๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บรกิาร
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
๔ . โครงการบ ุคลากรต ้นแบบ ด ้าน 
“บริการเป็นเลิศ” 
๕. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนผ่านระบบอิเล ็กทรอนิกส์               
(E-Service) 
๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ
หน่วยงาน 
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ลำดับ
ที ่
 

ขั้นตอน 
การดำเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk 
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มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

  ให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้ 
 

  

 

๒. หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื ่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง  ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่จะเป็น
แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
ให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็น
คนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ในประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี 
พ.ศ. ๒๕๘๐ ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ ๑ 
ใน ๒๐ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๓ คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้นำผลการ
ประเมิน ITA ไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ ๑๐๐) 
ต้องได้คะแนน ๙๐ คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 
ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๔๓ 
และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า  

 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ ๑๐๐) ต้องได้คะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป   
 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนีการรับรู้

การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจำปี ๒๕๖๔ ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ ๓๕ คะแนน จาก
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ ๑๑๐ โลก ซึ่งลดลงจากปี ๒๕๖๓ ย่อมสะท้อนให้ได้เห็นว่าประเทศไทยยัง
ต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  ปัจจุบันมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗,๘๕๐ แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้าง
การจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่
ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

 
 



 แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบรหิารสว่นต าบลสีดา 

 

 
 
หน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  

ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจาก
การทุจริต นำเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว 
ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิด
ความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองชุมชนของตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำ
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่  ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสีดาจึงให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับ
การป้องกันการทุจริต โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและนำไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) อันจะส่งผลต่อการ
ขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่กำหนดไว้ว่า ในปี พ.ศ.๒๕๗๐ หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA 
ทั้งหมด (ร้อยละ ๑๐๐) ต้องได้คะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๔๓ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๗ คะแนน   
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 

(๑) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ต่อสาธารณชน  
  (๒) เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อ
ไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(๓) เพื่อให้การบริหารราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย 
โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(๔) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(๕) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ที่มีประสิทธิภาพ 
เข้มแข็ง และลดการทุจริต 

๔. เป้าหมาย 

 (๑) คดีทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ลดลง ร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 
          (๒) องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา มีคะแนน ITA เพิ่มขึ้นและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (๘๕ คะแนนขึ้นไป) 
ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ (กรณีที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ITA) /องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (๘๕ 
คะแนนขึ้นไป) และมีคะแนน ITA ๙๐ คะแนนขึ้นไป ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ (กรณีท่ีผ่านเกณฑ์ ITAแล้ว) 

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ 
จำนวนคดีทุจริตลดลง 
(คำนวณจากป ี๒๕๖๕) 

ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๕๐ 

คะแนน ITA ๖๕ คะแนน ๗๐ คะแนน ๗๕ คะแนน ๘๐ คะแนน ๘๕ คะแนน 

 



 แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบรหิารสว่นต าบลสีดา 

 

 
 
 
๕. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 

(๑) ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ไดแ้สดงเจตจำนงสุจริตต่อสาธารณชน  
  (๒) องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา มีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตสำนึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(๓) องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา มีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้ 

(๔) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 
(๕) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ที่มีประสิทธิภาพ 

เข้มแข็ง และลดการทุจริต 

 

 
  
 
 
 



 แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบรหิารสว่นต าบลสีดา  

 

 

ส่วนที่ ๒



  

 

ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 

องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจำนวน ๑๕ โครงการ ดังนี้  
 

มิต ิ
 

ภารกิจตามมิต ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ปี ๒๕๖๖  ปี ๒ ๕๖๗ ปี ๒ ๕๖๘ ปี ๒ ๕๖๙ ปี ๒ ๕๗๐  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. การสร้าง
วัฒนธรรม
สุจรติ 

๑ . ๑  ก า ร เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง
จ ิ ต ส ำ น ึ ก แ ล ะ ค ว า ม
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
บ ร ิ ห า ร  ข ้ า ร า ช ก า ร
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น 
แ ล ะ ฝ ่ า ย ป ร ะ จ ำ ข อ ง
อ งค ์ ก ร ปก ครอ งส ่ วน
ท้องถิ่น 
 

๑.) โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎ ห มายแ ละระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครอ 
งส่วนท้องถิ่น ผู้บริหรและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๒.) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
๓.) โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สุจริต 
๔.) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 
๕.) โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
- 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
- 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
- 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
- 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
- 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
 

 

                             รวม                                       ๕             โครงการ 

 
 
 
 



  

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๖  ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๒.การบริหาร

ราชการด้วย
ความโปร่งใส  

๒.๒ มาตรการส ่งเสริม
ค ุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม
โปร่งใส 
 

๑.) มาตรการ NO Gift Poliy 
๒.) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
๓.) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้
ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
๔.) โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียม
กัน 
๕.) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื ่อนขั้น
เงินเดือน” 
 
 

- 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 

- 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 

- 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 

- 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 

- 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 

 

                             รวม                                       ๕              โครงการ 



  

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๖  ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๓.การส่งเสริม

บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค

ประชาชน. 

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชน

มีส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 
๒.) โครงการจัดเวทีประชาคม 
๓.) มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององคก์าร
บริหารส่วนตำบลสีดา 
๔.) โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
- 
 
- 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
- 
 
- 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
- 
 
- 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
- 
 
- 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
- 
 
- 
 
 
 
 

 

                             รวม                                       ๔             โครงการ 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๔. การ
ยกระดับกลไก
การตรวจสอบ
การ
ดำเนินงาน
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔ . ๑  ก า ร จ ั ด ว า ง ร ะ บ บ
ตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารความ
เส่ียงการทุจริต 

๑.) โครงการส่งเสริมความรูด้้านกฎ ระเบยีบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๒.) กิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๓.) โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป ี
๔.) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

- 
 

๑๐,๐๐๐ 
- 
- 

- 
 

๑๐,๐๐๐ 
- 
- 

- 
 

๑๐,๐๐๐ 
- 
- 

- 
 

๑๐,๐๐๐ 
- 
- 

- 
 

๑๐,๐๐๐ 
- 
- 

 

                             รวม                                       ๔             โครงการ 



  

  
  

ส่วนที่ ๓



แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบรหิารสว่นต าบลสีดา  
 

 

  

ส่วนท่ี ๓ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการ 

มิติที่ ๑  การสร้างสังคมวัฒนธรรมสุจริต 
๑.๑ การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๑.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที ่ และ       
การประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับ 
   บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น 
๒.หลักการและเหตุผล  
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่การ
ดำเนินการ อย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ ้นเป็นประจำมักเกิดจากเรื ่องขาดความรอบคอบ ความชำนาญ 
ประสบการณ์ หรือ ขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบ ประกาศ คำสั่งเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม จงส่งผลให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือ การพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลดังนั้น เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงาน 
อย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการบริหารงานของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น จึงได้จัดทำ
โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพื่อให้บุคลากรผู้บริหาร ละสมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
 ๓) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
 
 



แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบรหิารสว่นต าบลสีดา  
 

 

 
๔. เป้าหมาย 
 บุคลากร พนักงานส่วนตำบลละพนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นตำบลสีดา 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 
๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 ๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 ๔. จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม 
 ๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 
๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร ผู้บริหารละสมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งต่อไป 
 ๒) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นมีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (ทำแบบทดสอบ/แบบประเมิน) 
 ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา มีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ ๒ 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วน     
            ตำบลสีดา 
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของ  โลก 
ที่มากระแสโลกาภิวัฒน์ มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”ซึ่งได้รับมอบหมาย
ภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อำนาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริม คุณธรรม ในองค์กร
เพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้แล้วปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความ ซื่อสัตย์ 
สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทำโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพื ่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา             
มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็น
แนวทางในการดำเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 ๓.๒ เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกร่วม  
ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการทำความรู้ รู้จักการให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน 
 ๓.๓ เพื่อให้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดาในการเสริมสร้าง คุณธรรม 
จริยธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 
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๖. วิธีดำเนินการ  
 จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม แบ่งเป็น ๓ แนวทางคือ 
 ๖.๑ การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารสว่น
ตำบล บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 ๖.๒ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ
เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทำบุญ
ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 
 ๖.๓ การจัดกิจกรรมทำบุณถวายเครื่องไทยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ 
๗. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
๘. งบประมาณในการดำเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และ
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติงาน 
 ๑๐.๒ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความ
สำนึกร่วมในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการ
ให้และเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนร่วม 
 ๑๐.๓ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ ๓ 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรของ อปท.เพื่อ 
   เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล  
 การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนำไปสู่การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จขององค์กร
อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตสำนึกให้ 
บุคลากรตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีของ สังคม ยึดมั่น
ใน คุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมี คุณธรรม 
จริยธรรม อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างจิตสำนึก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานอันจะนำไปสู่การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และ 
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ความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักคุณธรรม จริยธรรมมา
ประยุกตใ์ช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข 
 ๒) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน
อย่าง ซื่อสัตย์สุจริต 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ บุคลากรของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ระบุจำนวนกลุ่มเป้าหมาย  คน 
๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ 
 ๒) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 ๓) กำหนดรูปแบบ กำหนดการ และหัวข้อการอบรม 
 ๔) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสาร ประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 
 ๕) ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการท่ีกำหนด 
 ๖) รายงานผลการดำเนินการ 
 ๗) เผยแพร่การดำเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๐) 
๗. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐ บาท 
๘. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

๑) มีการจัดอบรมจำนวน ๑ ครั้ง 
๒) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและ

การปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (สำรวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล) 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ ๔ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรา “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้าง 
วัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริม การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา จึงได้กำหนดดำเนินจัดทำประกาศ ด้านการต่อต้าน การทุจริตขึ้น 
เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ร่วมการต่อต้านการทุจริต สอดส่อง เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการ
กระทำการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ปลอดทุจริตในที่สุด 

๓. วัตถุประสงค ์

 ๑) เพื่อประกาศการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ฝ่าย
ประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป 

 ๒) เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงาน
ทั่วไป ลูกจ้างประจำ และร่วมกันต่อต้านการทุจริต 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

 เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 

๕. วิธีดำเนินการ 

 ๑) จัดทำเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ 

 ๒) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียม 

 ๓) กำหนดรูปแบบ การจัดทำประกาศ 

 ๔) รายงานผลการดำเนินการ 

 ๕) เผยแพร่การดำเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๐ 

๗. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 

 -ไมใ่ช้งบประมาณ- 

๘. ผู้รับผิดชอบ 

 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 
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๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 ๑) มีการจัดอบรมจำนวน ๑ ครั้ง 

 ๒) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการ
ปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (สำรวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล 

 ผลลัพธ์ 

 บุคลากรนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กร สุจริตในหน่วยงาน (สำรวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล) 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ ๕ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และ 
  ซื่อสัตย์สุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่สำคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและภารกิจที่
ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๑ และหมวด ๘ ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในเรื่องต่าง 
ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง  หากพนักงานหรือบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต จะทำให้
เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด ลดปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้   องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสีดาจึงได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อยกย่องชมเชย หรือให้รางวัล พนักงานหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่พนักงานและบุคลากรคนอื่นๆ ใน
องค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน บุคลากร ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วย
ความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริตต่อไป  
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

๒) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานโเป็นไปตามมาตรฐาน  ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 
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๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต  

๒) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติ 
๓) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเผยแพร่ให้บุคลากรให้ทราบ 
๔) เชิญชวนให้สำนัก/กองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑ์เพ่ือเข้ารับการคัดเลือก 
๕) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน 

ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต  
๖) ประกาศผลการคัดเลือก  
๗) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ 

 ๘) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ  ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางที ่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื ่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เป็นต้น  
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
 -ไม่ใช้งบประมาณ- 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 

๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีบุคลากรต้นแบบด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
 ผลลัพธ์  
 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ ๖ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้รัฐต้องจัดการ ให้ประชาชนมี
โอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพ่ือ ที่ประชาชน
จะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และ     มีสิทธิได้รู้ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบล    สีดาจึง
ได้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงข้อมูล
ข่าวสารให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่างๆของหน่วยงาน 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ เป็นปัจจุบัน 
 ๒) เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสำหรับประชาชน 
 ๓) เพื่อจัดแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
 ๔) เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสีดา 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 
๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเพื่อดำเนินการให้มีการ
เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 ๒) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 ๔) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งมี
การ แสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทาง
เว็บไซต์ ของหน่วยงานและสื่ออ่ืนๆ 
 ๕) จัดทำข้อมูลแสดงการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
เผยแพร่ ต่อสาธารณชนผ่านสื่อช่องทางต่างๆของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ำเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การบริหาร งานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้จ่ายงบประมาณรายงานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ข้อบังคับท่ีกำหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 ๖) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถาม
หรือ ขอข้อมูล หรือรับฟังคำติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ เช่น 
 - มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาทำการ 
 - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รับบริการที่จะติดต่อ สอบถาม/
ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น 
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-มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น การประชุม 
รับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น 
 ๗) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะและ/หรือ
ระบบ Call Center 
 ๘) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 ๙) จัดทำรายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
๖.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
 -ไมใ่ช้งบประมาณ- 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ๑) มีจำนวนช่องทางการประสัมพันธ์ อย่างน้อย ๕ ช่องทาง 
 ๒) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ (ใช้แบบสำรวจ
ความพึงพอใจ การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ ๗ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 

๒. หลักการและเหตุผล 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธ์ศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การพัฒนาค่านิยม ของ
นักการเมือง ให้มีเจตนารมณ์ที่แนวแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนำไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ”อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็นปฏิรูป ด้านการป้องปรามได้กำหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ 
ผู้บังคับบัญชา มีมาตรการ เสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการ 
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ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดาเล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้ความสำคัญกับ การต่อต้านการทุจริต และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ผู้บริหาร ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้าง
วัฒนธรรมธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการ
กระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การ เลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากร มีวัฒนธรรมองค์กร 
NO Gift Policy 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดทำมาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ ไม่ให้” 
 ๒) จัดทำประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
 ๓) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy  
 ๔) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy  ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดย   
ทั่วกัน 
 ๕) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy   
 ๖) รายงานผลการดำเนินการ 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๐  
๗. งบประมาณดำเนินการ 
 -ไมใ่ช้งบประมาณ- 
๘. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 
๙. ผลผลิต/ผลลัทธ์ 
 ผลผลิต 

๑) มีประกาศใช้ NO Gift Policy  จำนวน ๑ ฉบับ 
๒) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ 

ตามแนวทาง NO Gift Policy จำนวนร้อยละ ๑๐๐ (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบสำรวจ) 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน  

เรื่องสินบน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ ๘ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการรบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้อง มีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอน การปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น
ต้องให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยนำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้โดยเฉพาะหลัก
นิติธรรม และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงการจัดทำบริการสาธารณะที่
ครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆได้อย่างทั่วถึงรวมถึงการอนุมัติ 
อนุญาต และการใช้อำนาจอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการโดยยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ 
และคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือตตนเองหรือพวกพ้อง 
ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติเพื่อให้
หน่วยงาน มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลและอำนวยความสะดวก ให้แก่
ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ 
แก่ประชาชนโดยเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติและเพื่อกำกับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที ่ของ
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผล สัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดาจึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
๓. วัตถุประสงค์  
 ๑) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรหรือหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 
 ๒) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมาย กำหนดเอง องค์การการบริหารส่วนตำบล     
สีดา ให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 ๓) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น 
 ๔) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเชื่อมั่น   
ในองค์กร 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 
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๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) ผู้บริหารกำหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไว้นพันธกิจของหน่วยงาน 
  
 ๒) แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินงานตามพันธกิจการให้บริการอย่างเท่าเทียม 
 ๓) ประชุมคณะทำงานเพ่ือกำหนดแนวทาง/แผนงานในการดำเนินงาน 
 ๔) จัดทำแนวทาง/แผนงานการดำเนินงาน 
 ๕) ชี้แจงแนวทาง/แผนการดำเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๖) ดำเนินการตามแนวทาง/แผนการดำเนินงาน 
 ๗) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
 ๘) รายงานผลการดำเนินการ 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
 -ไมใ่ช้งบประมาณ- 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 
๙.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีการกำหนดประเด็นการให้บริการอย่าเท่าเทียมกันเป็นพันธกิจของหน่วยงาน 
 ๒) มีแนวทาง/แผนการดำเนินงานในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
 ผลลัพธ์ 
 ๑) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 
 ๒) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรมเลือกปฏิบัติลดลง 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ ๙ 

๑.ชื่อโครงการ :  มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดาให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการ
ป้องกัน การทุจริตให้มีความโปร่งใสความทุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่แก่ประชาชน จึงได้ดำเนินการจัดทำ 
“แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)” เพ่ือให้ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิ
บาล และยกระดับคุณธรรม และ ความโปร่งใสของหน่วยงาน 
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๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 
 ๒) เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 
๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒) ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อศึกษารูปแบบกรองรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต,วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 ๓) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กำหนด รวมถึงรายงานการทำ
แผนฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ ให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช.ทางระบบผ่านระบบรายงาน
การติดตาม ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ( E-
PlanNACC) ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. http//www.naCC.go.th เป็นต้น 
 ๔) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯให้แก่
เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 ๖) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 ๗) รายงานผลการดำเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ ให้แก่
สำนักงาน ป.ป.ช.ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th 
เป็นต้น 
 ๘) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดำเนินการ  
 -ไมใ่ช้งบประมาณ- 
๘. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของระบุชื่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
 ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (๘๕ คะแนนขึ้นไป) 
 

 



แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบรหิารสว่นต าบลสีดา  
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ ๑๐ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนา
ผลงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสีดาได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น องค์การบริหารส่วน
ตำบลสีดา จึงได้ดำเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 
๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื ่อนขั ้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 ๓) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๔) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๕) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการเสนอมา  
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 



แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบรหิารสว่นต าบลสีดา  
 

 

๘. ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ (สำรวจ
โดยแบบประเมิน) 
 ผลลัพธ์ 
 ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ ๑๑ 

๑. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
            สีดา  

๒  หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดามีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสีดาจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดาให้
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา และร่วมดำเนินการโครงการ 
รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป  
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
 ๒) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
 ๓) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
 ๔) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 
 
 
 



แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบรหิารสว่นต าบลสีดา  
 

 

๕. วิธีดำเนินการ 
         ๑) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ ดังนี้ 
 ๑.๑) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจำนวนสัดส่วนที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ในการบริหารโครงการ/กิจกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที ่ดังนี้ 
      - การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ  
      - การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
      - การมีส่วนร่วมดำเนินการตามโครงการ 
 ๑.๒) จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๑.๓) เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการปรับปรุงการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๑.๔) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
  
 ๑.๕) เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้ันตอนต่อไป 
 ๑.๖) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 
 ๑.๗) รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

๒) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับวันเวลาและกำหนดการประชุมสภาท้องถิ่น  
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐   
๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ๕,๐๐๐ บาท 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  และมี
ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่างๆ  
 ๒) องค์การบริหารส่วนตำบลสีดามีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ผลลัพธ์ 
 เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการด้านต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
 
 
 



แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบรหิารสว่นต าบลสีดา  
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ ๑๒ 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการจัดเวทีประชาคม 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดาเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและ
เท่าเทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ 
ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดาด้วยการจัดทำ
โครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น เพ่ือจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินกิจการตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่  
และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนา
ท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 
 ๒) เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 ๓) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 ๔) เพ่ือนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 ๖) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ชุมชน/หมู่บ้าน/ตำบล ในพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 
๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเวทีประชาคม 
 ๒) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้า 
ร่วมประชุมประชาคม เพ่ือกำหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และ
สถานที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ชี้นำ และครอบคลุมจำนวนประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่าง
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
 ๓) นำผล/ข้อเสนอต่างๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็น
รปูธรรม ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 ๔) ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ 
 
 



แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบรหิารสว่นต าบลสีดา  
 

 

๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ๕,๐๐๐ บาท 
๘. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่างเสมอภาค และ
เท่าเทียมกัน   
 ผลลัพธ์  
 ๑) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 ๒) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
 ๓) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ ๑๓ 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา  
๒. หลักการและเหตุผล 
  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมายิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคงของชาติ เป็นปัญหาลำดับต้นๆ ที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่า
จะ เป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรที่ เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันละมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ 
ซึ่งได้ส่งผล สะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง 
ส่งผลให้ภาพลักษณ์ ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา มี
นโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถเสนอเรื่อง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอ
ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓. วัตถุประสงค ์

 ๑) เพื่อให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีปรสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สำหรับบุคลากร 
และประชาชน  

 ๒) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
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๔. กลุ่มเป้าหมาย 

ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 

๕. วิธีดำเนินการ 

 ๑) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติกการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ) และ
จัดให้มีช่องทาง การติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า
เรื่องร้องเรียนให้ ผู้ร้องเรียนทราบ 

 ๒) ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 

 ๓) ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 

 ๔) ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื ่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานบนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๕) รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

๗. งบประมาณดำเนินการ 

 -ไม่ใช้งบประมาณ- 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 

๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
สำหรับผู้ร้องเรียน 

 ผลลัพธ์ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ 
(พิจารณาจากจำนวน ข้อร้องเรียนจากประชาชนจำนวนเบาะแสที่ประชาชนแจ้งหน่วงงาน) 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ ๑๔ 

๑.ชื่อโครงการ  :  โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วน         
     ตำบลสีดา  

๒.หลักการและเหตุผล 

สภาพปัญหาการทุจริตก็มักเกิดจากการใช้อำนาจใช้ในอำนาจของเจ้าหน้าที ่ของรัฐที ่มุ ่งแสวงหา
ผลประโยชน์ปัญหาการทุจริต จึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศกระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคทุกส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปราม การทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครือข่าย
ภาคประชาชน  

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึง
ได้ จัดทำกิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการ
ทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน 

๓. วัตถุประสงค ์

 ๑) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชน 

 ๒) เพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

๔.กลุ่มเป้าหมาย 

 ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 

๕.วิธีดำเนินการ 

 ๑) ประชุมหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนโดยรับสมัครสมาชิก 
เครือข่าย ภาคประชาชนด้วยความสมัครใจ 

 ๒) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต 

 ๓) ส่งเสริมให้ประชาชนชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำการทุจริต ร่วมเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๔) เผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือ 
ช่องทางอ่ืนๆ  

 ๕) จัดตั้งเครือข่ายและผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต (ภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ เอกชน ภาคประชาสังคม) 

 ๖) ติดตามประเมินผลการดำเนินการ 

 ๗) รายงานผลการดำเนินการ 
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๖. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๐ 

๗. งบประมาณดำเนินการ 

 -ไม่มีงบประมาณ-  

๘. ผู้รับผิดชอบ 

 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 

๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต  

 มีประชาชนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและต่อต้านการทุจริตของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวน  ๘๐ คน 

 ผลลัพธ์   

 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตเพิ่มมากขึ้น 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ ๑๕ 

๑.ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องสำหรับผู้บริหารและ 
           สมาชิกสภาท้องถิ่น  

๒.หลักการและเหตุผล ที่มาของโครงการ 

 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติ หน้าที่การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบครอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื ่อนไข  และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือ กฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่ งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น ต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น ขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องล่าช้า 

 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดง รายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนร่วม และแนวทาง การปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของ 
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เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ 
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องสำหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๑) เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 

 ๒) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความพร้อมใน
องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 

๕.วิธีดำเนินการ 

๑) จัดทำโครงการ/แผนงาน 

๒) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

๓) จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดทำกำหนดการ ประสานวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบการอบรม
จัดเตรียม สถานที่ เชิญกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ 

๔) อบรมให้ความรู้ตามกำหนดการ 

๕) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 

๖) รายงานผลการดำเนินการ 

๖.ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๗) ระบุงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 

 ๑๐,๐๐๐ บาท 

๘) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานบุคลากร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 

๙) ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 ๑) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี 
 ๒) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้เข้ารับการ
อบรม 
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 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ ๑๖ 

๑.ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  

๒.หลักการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ ในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกสำคัญ ที่ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบันองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการ
ดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลาง ก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา
ร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศการทำงานแบบ มีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ 
ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สมารถนำไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและลดการ
ทุจริตจึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ใน
การ ปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนา
องค์กร 

๓. วัตถุประสงค ์

 ๑) เพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของ ฝ่ายบริหาร 
 ๒) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 

๕. วิธีการดำเนินงาน 

 ๑) จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม 

 ๒) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับ การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 
ปีละ ๑ ครั้ง 
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 ๓) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง 
โครงการ ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๐ 

๗. งบประมาณดำเนินการ 

 ๑๐,๐๐๐ บาท 

๘.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานบุคลากร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 

๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 ๑) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน 
ข้อบังคับ การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 
ปีละ ๑ ครั้ง 

 ๒) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอำนาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้
ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย 

 ผลลัพธ์ 

 สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ ๑๗ 

๑.ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 

๒.หลักการและเหตุผล 

 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสีดาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญท่ีแทรกอยู่ 

ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ กฎหมายที่
กำหนด โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
เพื่อให้สมารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการ
ตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ 
ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เป็นไป
อย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

 



แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบรหิารสว่นต าบลสีดา  
 

 

๓. วัตถุประสงค ์

 ๑) เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุม ภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ๒) เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 

 ๓) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด  

 ๔) เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 

 ๕) เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการป็นไปอย่างเหมาะสม 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสีดาทุกส่วนราชการ พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 

 ส่วนราชการทุกส่วนราชการ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 

๖. วิธีดำเนินการ 

 ๑) จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 ๒) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ 

 ๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิ น และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

 ๔) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ
กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

 ๕) รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 

 -ไมใ่ช้งบประมาณ- 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ๑) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 

 ๒) ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 

 ๓) การใช้ทรัพยากรของสำนัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 

 ๔) ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระลดน้อยลง 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ ๑๘ 

๑.ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

๒.หลักการและเหตุผล 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีสำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้
ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือ
ต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ท่ีทางราชการกำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆนอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีใน
หน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายใน
ของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและดำเนินงาน
สัมฤทธิ์ ทั ้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหน้าที่และมอบหมายในหน่วยงานไม่เหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่สิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินการบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายในของ
หน่วยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนารให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในพ้ืน 

๓.วัตถุประสงค์ 

 ๑.) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากร เป็นไป อย่างประหยัดและ
คุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้าน
อ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
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 ๒.) เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

 ๓.) เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 ๔.) เพื่อให้การควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 

๕. วิธีดำเนินการ 

 ๑.) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ 

 ๒.) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ ประกอบด้วย 

 (๑) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่
กระทรวงการคลังกำหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภาพใน : ปค.๑/ปค.๒/ปค.๓) 

 (๒) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน : ปค.๔) 

 (๓) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั ้งหน่วยงาน (รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.๕) 

 (๔) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน (รายงาน
การสอบทานประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.๖) 

   ๓) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙  

   ๔) นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

   ๕) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อ
สังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

๖. ระยะเวลาการดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 

๗. งบประมาณดำเนินการ 

 -ไม่ใช่งบประมาณ- 
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๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 

๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 ๑) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๒) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมในร้อยละ ๘๐ ได้ดำเนินการแก้ไข 

 ผลลัพธ์ 

 ๑) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 
๘๐ ในระดับมาก) 

 ๒) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส 

 ๓) การทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ลดลงร้อยละ ๕ 
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