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ประกาศเทศบาลตําบลสําโรงใหม 
เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

 (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
-----------------------   

  ดวยเทศบาลตําบลสําโรงใหม ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใส (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นท่ี (๒๑)  การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่ี
กําหนดวา “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” เพ่ือเปนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดังกลาว ใหบัง
เกิดผลเปนรูปธรรม 

  เทศบาลตําบลสําโรงใหม จึงประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตําบลสําโรงใหม ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๓๐    เดือน  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

   (ลงชื่อ)  
                                    (นายธนาวุฒิ  ศรีกิมแกว) 

                                    นายกเทศมนตรีตําบลสําโรงใหม 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



  

 

 
คํานํา 

 

   เทศบาลตําบลสําโรงใหม ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการ
ปองกันการทุจริตของหนวยงานใหมีความโปรงใสความสุจริต บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตลอดจนแสดง
ใหเห็นถึงเจตจํานงสุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม อัน
จะสงผลตอการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ซ่ึงจะสงผลใหประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในการทํางานของหนวยงานมากยิ่งข้ึน 
  เทศบาลตําบลสําโรงใหม ไดพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ใหสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 
2561 – 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผนระดับชาติวา
ดวยความม่ันคงแหงชาติ และแผนปฏิบัติการดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนําหลักธรรมาภิบาล
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงใหสอดคลองกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบดวย 3 สวน 
ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 บทนํา ประกอบดวย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงคของการจัดทําแผน เปาหมาย และประโยชนของการจัดทําแผน 
 สวนท่ี 2 ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการใน 5 ป 
(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมท้ังสิ้นจํานวน 15 โครงการ ดังนี้ 
  มิติท่ี 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต จํานวน 6 โครงการ 
  มิติท่ี 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส จํานวน 3 โครงการ 
  มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน จํานวน 2 โครงการ 
  มิติท่ี 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จํานวน 4 โครงการ 
 สวนท่ี 3 ประกอบดวย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 เทศบาลตําบลสําโรงใหม หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลตําบลสําโรงใหม จะเปนสวนหนึ่งท่ีชวยขับเคลื่อน
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนําไปสูเปาหมายของแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่ี
กําหนดไววา “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

 
เทศบาลตําบลสําโรงใหม 
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สารบัญ 
 

 หนา  

  
สวนท่ี 1 บทนํา   1 - 4 
  1. การประเมนิความเส่ียงการทุจรติ   
  2. หลักการและเหตผุล    
  3. วตัถปุระสงคของการจัดทําแผน  
  4. เปาหมาย  
  5. ประโยชนของการจัดทําแผน 
 
สวนท่ี 2 แผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจรติ     5 - 6 
  โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณท่ีดาํเนินการ  
  แยกตาม 4 มิต ิ
 
สวนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัตกิารฯ                          7 - 31 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

สวนท่ี 1 
บทนํา 

1. การประเมินความเส่ียงการทุจริตในองคกร 
 

ลําดับ 
ท่ี 

ข้ันตอน 
การดําเนินงาน 

ประเด็นความเส่ียงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

1 การบริหารงานของ
หนวยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. ผูบริหารดําเนินการตาม
นโยบายของตนเอง 
แทรกแซงการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ี ซึ่งอาจขัดตอ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 
2. บุคลากรของหนวยงาน
ปฏิบัติตามนโยบายของ
ผูบริหาร โดยไมมี
กฎระเบียบรองรับ 
3. บุคลากรของหนวยงาน
ไมใหความสําคญักับการ
ปฏิบัติงาน เอางานสวนตัว
มาทําท่ีทํางาน ขาดความ
รับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 1. โครงการสงเสรมิการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือปองกันการ
ทุจริต 
2. มาตรการแสดงเจตนารมณในการ
นําหลักคณุธรรมมาใชในการ
บริหารงานของผูบริหารดวยการจดัทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
3. มาตรการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส 
4. โครงการพัฒนาความรูดาน
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับ
การปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรของ
หนวยงาน ผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 
5. มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมขององคการ
บริหารสวนตําบลละหานทราย 
6. โครงการเสริมสรางคานิยมตอตาน
การทุจริต 
 

2 การบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบรรจุแตงตั้ง โยกยาย 
โอน เลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน และการ
มอบหมายงาน ไมเปนธรรม 
เอาแตพวกพอง หรือมีการ
เรียกรับเงินเพ่ือใหไดรับการ
แตงตั้งหรือเลื่อนตําแหนง 

ปานกลาง 1. มาตรการเปดเผยขอมลูการบรหิาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก
สาธารณะ 
2. มาตรการสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล 
3. กิจกรรมสรางความโปรงใสในการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 
 
 
 
 
 



  

 

ลําดับ 
ท่ี 

ข้ันตอน 
การดําเนินงาน 

ประเด็นความเส่ียงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

3 การบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจดัซื้อจัด
จาง การบริหารพัสดุ และ
การใชประโยชนทรัพยสิน
ของทางราชการ 

1. การบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจดัซื้อจัด
จาง การจัดหาพัสด ุไม
เปนไปตามระเบียบท่ี
เก่ียวของ หรือไมเปนไปตาม
วัตถุประสงค หรือใชเงินไม
เกิดประโยชนกับราชการ  
2. นําทรัพยสินของทาง
ราชการไปใชประโยชนสวน
ตน 

ปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 

1. มาตรการควบคุมการเบิกจายเงิน
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป 
2. กิจกรรมวิเคราะหผลการจัดซื้อจัด
จางประจําป 
3. มาตรการปองกันผลประโยชน    
ทับซอนของหนวยงาน 
4. ม าต รการป อ ง กั น ก าร ใช จ า ย
งบ ป ร ะ ม า ณ ท่ี ไ ม ส ม ค ว ร  ผิ ด
วัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ 
6. โครงการเสริมสรางความโปรงใสใน
การใชทรัพยสินของทางราชการ 
7. โครงการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม 

4 การใหบริการสาธารณะ/
บริการประชาชน 

1. ไมใหบริการแกประชาชน
ตามลาํดับ อันเน่ืองมาจาก
ความสัมพันธสวนตัว หรือ
การใหสิทธิพิเศษแกคนบาง
กลุม หรือมีการตดิสินบน
เพ่ือใหไดคิวเร็วข้ึน 
2. มีการเรยีกรับเงินพิเศษ
จากผูขอรับบริการ
นอกเหนือจากคาธรรมเนียม
ปกติ เพ่ือแลกกับการ
ใหบริการ หรือการพิจารณา
อนุมัติอนุญาต 
3. ใหบริการไมเปนไปตาม
มาตรฐาน เชน ใชเวลา
ใหบริการนานกวาท่ีกําหนด
ไว   

ปานกลาง 1. มาตรการ NO Gift Policy 
2. โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการ
ใหบริการอยางเทาเทียมกัน 
3. โค รงก าร พั ฒ น าคุณ ภ าพ การ
ใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
4. มาตรการจั ดให มี ระบบและช อง
ทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการ
ทุจริตของหนวยงาน 
 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมี

ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการ
จัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเปนเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายดังกลาว 
โดยมียุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ท่ีจะเปนแนวทางการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน ในป พ.ศ. 2580 
กลาวคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ



  

 

เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมายในการพัฒนาประเทศให “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง  

 สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศ
ในหลากหลายมิติ ท้ังการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นท่ี (21) การตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ กําหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนด
ตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพ่ือใหบรรลุผลดังกลาว จึงไดนําผลการประเมิน ITA ไปกําหนดเปนตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานท่ี
เขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 90 คะแนนข้ึนไป โดยในระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 
- 2570) ได กําหนดตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2570 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา 57 คะแนน และ
หนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป   

  องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพรผลคะแนน
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจําป 2564 ผลปรากฏวาประเทศไทยได 
35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยูในอันดับท่ี 110 โลก ซ่ึงลดลงจากป 2563 ยอมสะทอนใหได
เห็นวาประเทศไทยยังตองแกไขปญหาการทุจริตอยางเรงดวน  

 โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ชาติ ปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 7,850 แหง ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงาน
ของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการ
กระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 
ถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนําไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ปราศจากการทุจริต นําเงินงบประมาณมาพัฒนาทองถ่ินของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน
อยางแทจริงแลว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืน รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยยึดหลัก
แหงการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับ
พ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตอง
เปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 
  ดังนั้น เทศบาลตําบลสําโรงใหม จึงใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ควบคูไปกับการปองกันการทุจริต โดยไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและนําไปสูการ
ปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตําบลสําโรงใหม (พ.ศ. 2566 – 
2570) อันจะสงผลตอการขับเคลื่อนใหบรรลุคาเปาหมายของแผนแมบทฯ ท่ีกําหนดไววา ในป พ.ศ. 2570 
หนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป รวมท้ังประเทศ
ไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/
หรือไดคะแนนไมต่ํากวา 57 คะแนน   

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 



  

 

(1) เพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบลสําโรงใหม ตอสาธารณชน  
  (2) เพ่ือสรางวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ันตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถ่ิน 
ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

(3) เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลสําโรงใหม เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เปดเผย 
โปรงใส และตรวจสอบได  

(4) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริต ให
สอดคลองและเหมาะสมกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบลสําโรงใหม ท่ีมีประสิทธิภาพ 
เขมแข็ง และลดการทุจริต 

4. เปาหมาย 

 (1) คดีทุจริตของเทศบาลตําบลสําโรงใหม ลดลง รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2570  
 (2) เทศบาลตําบลสําโรงใหม  มีคะแนน ITA เพ่ิมข้ึนและผานเกณฑการประเมิน ITA (85 คะแนนข้ึน
ไป) ในป พ.ศ. 2570 (กรณีท่ียังไมผานเกณฑ ITA) /เทศบาลตําบลสําโรงใหม ผานเกณฑการประเมิน ITA (85 
คะแนนข้ึนไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนข้ึนไป ในป พ.ศ. 2570 (กรณีท่ีผานเกณฑ ITAแลว) 

คาเปาหมาย ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 
จํานวนคดีทุจริตลดลง 
(คํานวณจากป 2565) 

รอยละ 10 รอยละ 20 รอยละ 30 รอยละ 40 รอยละ 50 

คะแนน ITA 70คะแนน 75 คะแนน 80 คะแนน 85 คะแนน 90 คะแนน 
 

5. ประโยชนของการจัดทําแผน 
(1) ผูบริหารเทศบาลตําบลสําโรงใหม ไดแสดงเจตจํานงสุจริตตอสาธารณชน  

  (2) เทศบาลตําบลสําโรงใหม มีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองคกรมีจิตสํานึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ันตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ทองถ่ิน ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

(3) เทศบาลตําบลสําโรงใหม มีการบริหารราชการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เปดเผย โปรงใส และ
ตรวจสอบได  

(4) ประชาชนมีสวนรวมในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริตของเทศบาลตําบลสําโรงใหม 
(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลละหานทรายท่ีมีประสิทธิภาพ 
เขมแข็ง และลดการทุจริต 
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สวนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลตําบลสําโรงใหม 

 

เทศบาลตําบลสําโรงใหม ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบดวย 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจํานวน 15 โครงการ ดังนี้  

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. การสราง
วัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การยกยองเชิดชู เกียรติแก
หน วยงานและบุ คคล ท่ี มีความ
ซ่ื อ สั ต ย  สุ จ ริ ต  มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม 

1) ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

ไมใช
งบประมาณ 

2) กิ จกรรมยกย อ งและ เชิ ดชู เกี ย ร ติ แก บุ คคล 
หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขา
รวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลสําโรงใหม 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

ไมใช
งบประมาณ 

1.2 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/
บุคคลในการดําเนินกิจการ การ
ป ร ะ พ ฤ ติ ป ฏิ บั ติ ต น ให เป น ท่ี
ประจกัษ 

3) โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไป
ตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตย
สุจริต  

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

4) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก
คณะกรรมการชุมชน 

0 0 0 0 0 ไมใช
งบประมาณ 

1.3 เสริมสรางองคความรูดานการ
ตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
ขาราชการฝายประจํา 
ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงาน 

5) โครงการเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการ
ทุจริต  
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

ไมใช
งบประมาณ 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 ท่ัวไป 
 

       

1 .4   ให ความรู ค วาม เข าใจแก
พนั ก งานองค กรปกครองส วน
ท อ ง ถ่ิ น เ ก่ี ย ว กั บ ก า รป อ ง กั น
ผลประโยชนทับซอน 

6) โครงการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาล
ตําบลสําโรงใหม 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 ไมใช
งบประมาณ 

2. การบริหาร
ราชการดวย
ความโปรงใส 

2.1 เสริมสรางวัฒนธรรมในการ
ปองกันการทุจริตของเทศบาล
ตําบลสําโรงใหม 

7) มาตรการ NO Gift Policy 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 2.2 ยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใสของเทศบาลตําบลสําโรง
ใหม 

8) มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของ
เทศบาลตําบลสําโรงใหม 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 

ไมใช
งบประมาณ 

2.3 นโยบาย/มาตรการ/แผนงาน
ของผูบริหาร เพ่ือพัฒนาหนวยงาน 
ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส 
  

9) มาตรการแสดงเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรม
มาใชในการบริหารงานของผูบริหารเทศบาลตําบล
สําโรงใหม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

ไมใช
งบประมาณ 

3. การสงเสริม
บทบาทและการ
มีสวนรวมของ 

3.1 มาตรการจัดการเรื่องราวรอง
ทุกข/รองเรียน 
 

10) มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของ
เทศบาลตําบลสําโรงใหม 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

ไมใช
งบประมาณ 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

ภาคประชาชน   3.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
บริหารกิจการของเทศบาล 

11) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
กิจการของเทศบาลตําบลสําโรงใหม 

0 0 0 0 0  

4. การยกระดับ
กลไกการ
ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

4.1 มาตรการการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานหรือการบริหารราชการ
ของเทศบาล 

12) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 0 0 0 0 0  

13) มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตําบลสําโรงใหม 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 

14) มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่อง
รองเรียนเก่ียวกับการทุจริตของเทศบาลตําบลสําโรง
ใหม 

0 
  

0 
  

0 
  

0 
  

0 
  

 

4.2 สงเสริมความรูดานกฎหมาย 
ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวกับ
ผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลสําโรงใหม 

15) โครงการสงเสริมความรูดานกฎหมาย ระเบียบ 
และกฎหมายท่ีเก่ียวกับผูบริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลสําโรงใหม  
  

170,000 
  
 

170,000 
  
 

170,000 
  
 

170,000 
  
 

170,000 
  
 

 

 รวม จํานวน 15 โครงการ 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000  
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สวนท่ี 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

มิติที่ 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต 
 

โครงการที่ ๑/๑๕ 
 
1. ช่ือโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพ่ือความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม ทําใหการมีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะ
เปนเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
  เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมีท่ียืนในสังคม สรางแบบอยางท่ีดีแกคนรุนหลัง เทศบาลตําบล
สําโรงใหมจึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชูเกียรติ เผยแพรประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ
แกผูกระทําความดี เพ่ือสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนเปนแบบอยาง เพ่ือปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม เนื่องจาก
ความดีและคุณธรรม เปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข 
3. วัตถุประสงค 
  1) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงานและบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
  2) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงานและบุคคลท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของ
ทองถ่ิน 
  3) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงานและบุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  4) เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางท่ี
ดีอันเปน กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน 
4. กลุมเปาหมาย 
  หนวยงานและบุคคลในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลสําโรงใหม 68 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
  1) แตงตั้งคณะทํางานยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี
ประจกัษ 
  2) คณะทํางานกําหนดหลักเกณฑยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนท่ีประจักษ 
  3) จัดทําประกาศหลักเกณฑยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให
เปนท่ีประจักษ และเผยแพรใหแกสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 
  4) คณะทํางานฯ ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให
เปนท่ีประจักษ 
  5) ประกาศผลการยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี
ประจักษ และเผยแพรใหแกสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 
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  6) ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
  7) รายงานผลการดําเนินงาน 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  เทศบาลตําบลสําโรงใหม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
  จํานวนหนวยงานและบุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
 ผลลัพธ 
  1) มีหนวยงานและบุคคลตนแบบท่ีดีปรากฏตอสังคม 
  2) ประชาชนในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขวัญกําลังใจ และมีจิตสํานึกปฏิบัติ
ตนเปนประโยชนตอสังคม มีความซ่ือสัตยสุจริต 
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โครงการท่ี 2/15 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือ
เขารวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลสําโรงใหม 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดข้ึนในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสราง
รากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคน
ดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซ่ือสัตยสุจริต 
และเสียสละเพ่ือสวนรวม ถือวาเปนหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานท่ี
มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต ทําความดีอยางตอเนื่องเปนแบบอยางแกประชาชนใน
พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลสําโรงใหม ผูท่ีทําคุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลสําโรงใหม 
อยางสมํ่าเสมอ   เทศบาลตําบลสําโรงใหมจึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตย 
สุจริต และการตอตานการทุจริตแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําความดี มีความซ่ือสัตยสุจริต และผูทํา
คุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลสําโรงใหมโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยก
ยองบุคคลผูเสียสละและทําคุณประโยชน และควรไดรับการยกยองชมเชย และเปนบุคคลตัวอยาง และจัด
กิจกรรมรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทราบโดยท่ัวกัน 
3. วัตถุประสงค 
  1) เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาล
ตําบลสําโรงใหม 
  2) เพ่ือสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
ในเขตเทศบาลตําบลสําโรงใหม ตระหนักถึงความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 
  3) เพ่ือรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาล
ตําบลสําโรงใหมมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 
4. กลุมเปาหมาย 
  1) ประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลสําโรง
ใหม 50 คน 
  2) ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลสําโรงใหม 68 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
  1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาในการ
คัดเลือกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน 
  2) คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทําความดี เพ่ือใหเปนแบบอยาง 
  3) จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนท่ี
ผานการคัดเลือกและไดคะแนนสูงสุด 
  4) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณดําเนินการ 
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  ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  เทศบาลตําบลสําโรงใหม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
  จํานวนบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของ
เทศบาลตําบลสําโรงใหม ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
 ผลลัพธ 
  ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลตําบลสําโรงใหม มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และ
เห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือสวนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม 
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โครงการท่ี 3/15 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ 
และซ่ือสัตยสุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีภารกิจท่ีสําคัญตอการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจดานตาง ๆ ประกอบดวย ดานการบริหารงานบุคคล ดาน
งบประมาณและภารกิจท่ีไดรับการถายโอนจากหนวยงานตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีในเรื่องตาง ๆ เชน เกิดประโยชนสุขแกประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ ไมมี
ข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองอยาง
ท่ัวถึง หากพนักงานหรือบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะ
อุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต จะทําใหเกิดประโยชนแกประชาชนอยางสูงสุด ลดปญหาการทุจริตในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินได 
  เทศบาลตําบลสําโรงใหมจึงไดดําเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตาม
มาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือยกยองชมเชย หรือใหรางวัล พนักงานหรือ
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือเปนตนแบบใหแก
พนักงานและบุคลากรคนอ่ืนๆ ในองคกร รวมท้ังเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน บุคลากร ให
ปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริตตอไป 
3. วัตถุประสงค 
  1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดพนักงานตนแบบดานการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
  2) เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรในการปฏิบัติงานโเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความ
วิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต 
4. กลุมเปาหมาย 
  บุคลากรเทศบาลตําบลสําโรงใหม 68 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
  1) แตงตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความ
วิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต 
  2) คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติ 
  3) จัดทําประกาศหลักเกณฑการคัดเลือก และเผยแพรใหบุคลากรใหทราบ 
  4) เชิญชวนใหสํานัก/กองในองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงบุคลากรในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑเพ่ือเขารับการคัดเลือก 
  5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไป
ตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต 
  6) ประกาศผลการคัดเลือก 
  7) มอบประกาศเกียรติคุณใหแกบุคลากรท่ีไดรับการเชิดชูเกียรติ 
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  8) เผยแพร ประชาสัมพันธบุคลากรท่ีไดรับการเชิดชูเกียรติ ใหแกบุคลากรภายในหนวยงาน
และสาธารณชนไดรับทราบผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ 
จดหมายขาว เสียงตามสาย หอกระจายขาว เปนตน 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  เทศบาลตําบลสําโรงใหม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
  มีบุคลากรตนแบบดานการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตย
สุจริต 
 ผลลัพธ 
  เรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 
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โครงการท่ี 4/15 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชมุชน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ดวยเทศบาลตําบลสําโรงใหมใหความสําคัญในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มุง
สงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนางานและแกไขปญหาไดตรงกับความตองการ
ของประชาชนมากท่ีสุด ท้ังนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจและหนาท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของ
ราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน โดยสงเสริมใหมีคณะกรรมการชุมชน เขามาเปนตัวแทนของประชาชนในชุมชน
ตางๆ ทําหนาท่ีในการประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานอ่ืนๆ 
  เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนท่ีมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแตละชุมชน ตองอุทิศ
เวลา แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมไดรับคาตอบแทน ดังนั้น เทศบาลตําบลสําโรงใหมจึงไดจัดใหมี
กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีครบ
วาระการดํารงตําแหนง 
3. วัตถุประสงค 
  1) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกคณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ เพ่ือประโยชน
สวนรวม ปฏิบัติหนาท่ีเปนกรรมการชุมชนมาดวยดี จนครบวาระการดํารงตําแหนง 
  2) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกคณะกรรมการชุมชนท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนประโยชนและ
แบบอยางท่ีดีตอสังคมใหมีขวัญและกําลังใจ 
4. กลุมเปาหมาย 
  คณะกรรมการชุมชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลสําโรงใหม 50 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
  1) ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง 
  2) จัดทําประกาศเกียรติคุณ เผยแพรใหสาธารณชนทราบผานทางชองทางตางๆ 
  3) จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบาน 
  4) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  เทศบาลตําบลสําโรงใหม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
  คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ เพ่ือประโยชนสวนรวม ปฏิบัติหนาท่ีจน
ครบวาระ 4 ป ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ รอยละ 100 
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 ผลลัพธ 
  1) มีคณะกรรมการชุมชนตนแบบท่ีดี ดานการบําเพ็ญประโยชนสาธารณะในทองถ่ิน 
  2) ประชาชนในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขวัญกําลังใจ และมีจิตสํานึกบําเพ็ญ
ประโยชนสาธารณะในทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ.2566 – 2570)            เทศบาลตําบลสําโรงใหม  หนา 16 

โครงการท่ี 5/15 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ กําหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงเนน
การสรางวัฒนธรรมสุจริต สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหมีความใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต 
  ดังนั้น เทศบาลตําบลสําโรงใหมจึงไดกําหนดดําเนินโครงการเสริมสรางองคความรูดานการ
ตอตานการทุจริตข้ึน เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาลตําบลสําโรงใหมมีความรูความเขาใจในการตอตานการ
ทุจริต สอดสองเฝาระวังไมใหเกิดการกระทําการทุจริต รวมกันตอตานการทุจริต อันจะนําไปสูการเปนองคกร
ท่ีปลอดทุจริตในท่ีสุด 
3. วัตถุประสงค 
  1) เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา
ทองถ่ิน  ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
  2) เพ่ือใหคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา 
พนักงานท่ัวไป เฝาระวังการทุจริต และรวมกันตอตานการทุจริต 
4. กลุมเปาหมาย 
  ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา พนักงานท่ัวไป 
ของเทศบาลตําบลสําโรงใหม 85 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
  1) จัดทําโครงการและขออนุมัติตอผูมีอํานาจ 
  2) ประสานบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร
ขอมูล 
  3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการ
ตอตานการทุจริต 
  4) นําขอมูลท่ีไดมาจัดทําเปนสื่อเสริมสรางองคความรูตามรูปแบบท่ีกําหนด (เชน แผนพับ 
จดหมายขาว วีดิทัศน ปายประชาสัมพันธ เปนตน) 
  5) ดําเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดได
รับทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด ตามแนวทางและชองทางท่ีกําหนด 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  เทศบาลตําบลสําโรงใหม 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
  1) มีการเผยแพรขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตจํานวนอยางนอย 5 เรื่อง
ข้ึนไป 
  2) คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา พนักงาน
ท่ัวไป มีความรูดานการตอตานการทุจริต (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 ผลลัพธ 
  คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา พนักงาน
ท่ัวไป เฝาระวังการทุจริต และรวมกันตอตานการทุจริต (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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โครงการท่ี 6/15 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตําบลสําโรงใหม 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผล
กระทบตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว 
ท้ังเจตนาหรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด 
พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชน
สาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวก
พอง 
  ดังนั้น เทศบาลตําบลสําโรงใหมจึงไดดําเนินโครงการปองกันผลประโยชนทับซอนของ
เทศบาลตําบลสําโรงใหม เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
3. วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหความรูความเขาใจแกพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก่ียวกับการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 
4. กลุมเปาหมาย 
  พนักงานของชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 68 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะทํางาน/มอบหมายผูรับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนของตําแหนงตางๆ 
  2) ปรับปรุงข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
และจัดทํารางคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
  3) จัดเวทีเพ่ือรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะจากบุคลากรภายในองคกรเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงแนวทางการดําเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
  4) ปรับปรุงข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน
ตามขอเสนอแนะท่ีไดจากเวทีรับฟงความคิดเห็นฯ และจัดทําคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 
  5) จัดประชุมเพ่ือใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน แกบุคลากรของหนวยงาน 
  6) เผยแพรคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนใหแกบคุลากรของ
หนวยงาน และสาธารณะชนใหรับทราบ 
  7) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
 
7. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  เทศบาลตําบลสําโรงใหม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
  1) พนักงานของเทศบาลตําบลสําโรงใหมมีความรูความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน รอย
ละ 80 ของจํานวนพนักงานฯ (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู) 
  2) มีคูมือ/แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน จํานวน 1 ชุด 
  3) มีการเผยแพรคูมือ/แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนแกสาธารณชน อยางนอย 2 
ชองทาง (เชน เว็บไซตหนวยงาน บอรดประชาสัมพันธหนวยงาน หนังสือเวียน) 
ผลลัพธ 
  พนักงานของเทศบาลตําบลสําโรงใหมมีความประพฤติปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับผลประโยชน
ทับซอน (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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มิติท่ี ๒ การบริหารราชการดวยความโปรงใส 
 

โครงการท่ี 7/15 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดกําหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดใหการพัฒนา
คานิยมของนักการเมืองใหมีเจตนารมณท่ีแนวแนในการทําตนเปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
ซ่ือสัตยสุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวม เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนําไปสูเปาหมาย “ประเทศไทย
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
  อีกท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็นปฏิรูปดานการปองปราม ไดกําหนดกลยุทธใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือ
ผูบังคับบญัชา มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และเปนตัวอยางในการบริหารงานดวยความซ่ือตรงและรับผิดชอบ กรณีปลอยปละละเลยไมดําเนินการ
ใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 
  เทศบาลตําบลสําโรงใหมเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับทองถ่ินเอง มีความมุงม่ันท่ีจะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน มีการบริหารให
เปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวม
ของประชาชน ผูบริหารไดใหความสําคัญกับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตเปนอยางยิ่ง จึงไดเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกรในการปองกันการทุจริตโดยการจัดทํามาตรการ NO Gift Policy ข้ึน เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
กระทําอันอาจมีผลตอดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงนําไปสู การเลือกปฏิบัติ หรือกอใหเกิด
ผลประโยชนทับซอน 
3. วัตถุประสงค 
  1) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมในการปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลสําโรงใหม 
  2) เพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรของ
เทศบาลตําบลสําโรงใหมมีวัฒนธรรมองคกร NO Gift Policy 
4. กลุมเปาหมาย 
  ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรของเทศบาลตําบลสําโรงใหม 68 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
  1) ผูบริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือรวมกันจัดทํามาตรการ “NO Gift Policy ไมรับ – 
ไมให” 
  2) จัดทําประกาศใช NO Gift Policy พรอมแนวทางการดําเนินการตามมาตรการ NO Gift 
Policy 
  3) ผูบริหารประกาศใช NO Gift Policy 
  4) เผยแพรประกาศใช NO Gift Policy ใหแกบุคคลภายในองคกรและสาธารณชนให
รับทราบโดยท่ัวกัน 
  5) ประเมินผลและติดตามผลการใชมาตรการ NO Gift Policy 
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  6) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  เทศบาลตําบลสําโรงใหม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
  1) มีประกาศใช NO Gift Policy จํานวน 1 ฉบับ 
  2) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรของเทศบาลตําบลสําโรงใหม
ดําเนินการตามแนวทาง NO Gift Policy จํานวนรอยละ 100 (สํารวจโดยใชแบบประเมิน/แบบสํารวจ) 
 ผลลัพธ 
  ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมมีเรื่อง
รองเรียนเรื่องสินบน 
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โครงการท่ี 8/15 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตําบลสําโรงใหม 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญในการดําเนินการเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใสของหนวยงาน โดยการจัดทํา “มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตําบลสําโรง
ใหม” เพ่ือปรับปรุงพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน
ตามภาระหนาท่ีดวยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปรงใส เทาเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรดานคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน 
3. วัตถุประสงค 
  เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตําบลสําโรงใหม 
4. กลุมเปาหมาย 
  เทศบาลตําบลสําโรงใหม 68 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะทํางานสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 
  2) ประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือดําเนินการ ดังนี้ 2.1) วิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ภาครัฐ (ITA) 2.2) จัดทํามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหดีข้ึน ซ่ึงตองสอดคลองตามผลการวิเคราะห
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส โดยตองมีรายละเอียดตางๆ เชน การกําหนดผูรับผิดชอบหรือผูท่ี
เก่ียวของ การกําหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการกํากับติดตามใหนําไปสูการปฏิบัติ
และการรายงานผล เปนตน 
  3) เผยแพรผลการวิเคราะหและมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสบน
เว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงชองทางอ่ืนๆ 
  4) ประชุมชี้แจงสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรม
และความโปรงใส 
  5) ปฏิบัติตามมาตรการ 
  6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
  7) รายงานผลการดําเนินการ 
  8) เผยแพรรายงานผลการดําเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  เทศบาลตําบลสําโรงใหม 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
  มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตําบลสําโรงใหม 
 
 ผลลัพธ   
  เทศบาลตําบลสําโรงใหมมีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ.2566 – 2570)            เทศบาลตําบลสําโรงใหม  หนา 24 

โครงการท่ี 9/15 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร
เทศบาลตําบลสําโรงใหมดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใส 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  เทศบาลตําบลสําโรงใหมเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับทองถ่ิน และคาดหวังวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะเปนกลไกท่ีสําคัญในการสรางวัฒนธรรมสุจริต 
รวมท้ังผูบริหารมีความมุงม่ันท่ีจะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน มีการบริหารให
เปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวม
ของประชาชน จึงไดมีการดําเนินการจัดทํามาตรการแสดงเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการ
บริหารงานของผูบริหารเทศบาลตําบลสาํโรงใหมดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส 
3. วัตถุประสงค 
  1) เพ่ือสงเสริมใหผูบริหารเทศบาลตําบลสําโรงใหมแสดงเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรม
มาใชในการบริหารงานของผูบริหาร ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใส 
  2) เพ่ือประชาสัมพันธการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสของเทศบาลตําบลสําโรงใหมสูการรับรูของสาธารณชน 
  3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส
ของเทศบาลตําบลสําโรงใหม 
4. กลุมเปาหมาย 
  1) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 85 คน 
  2) ประชาชน 200 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
  1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติตอผูมีอํานาจ 
  2) กําหนดรูปแบบ/แนวทาง/ชองทางในการแสดงเจตนารมณฯ 
  3) จัดทําประกาศเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร 
  4) ผูบริหารกําหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพ่ือพัฒนาหนวยงาน ดวยการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
  5) เผยแพรประกาศเจตนารมณฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ชองทาง ท่ี
กําหนด 
  6) จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
  7) จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
  8) เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามชองทางและรูปแบบท่ีกําหนด 
  9) ผูบริหารควบคุมติดตามใหดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
  10) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
  11) รายงานผลการดําเนินการ 
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6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  เทศบาลตําบลสําโรงใหม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
  1) มีประกาศเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร ดวย
การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
  2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผูบริหาร เพ่ือพัฒนาหนวยงาน ดวยการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
  3) มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาล
ตําบลสําโรงใหม พ.ศ. 2566 - 2570 
 ผลลัพธ 
  เทศบาลตําบลสําโรงใหม มีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 
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มิติท่ี ๓ การสงเสรมิบทบาทและการมสีวนรวมของภาคประชาชน 
 

โครงการท่ี 10/15 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตําบลสําโรงใหม 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  เทศบาลตําบลสําโรงใหมเห็นความสําคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราว
รองทุกข และเรื่องรองเรียนของประชาชน เพ่ือเปนขอมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานบริการ
สาธารณะและการบริหารราชการของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส จึงได
จัดทํามาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนข้ึน เพ่ือกํากับติดตามในการจัดการเรื่องราวรองทุกข/
รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอน
ใหแกประชาชน รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชอง
ทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกข และเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว เปน
ธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมท้ังจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน และข้ันตอนให
ประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง 
3. วัตถุประสงค 
  1) เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตําบลสําโรงใหม ให
สามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 
  2) พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชอง
ทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวก
และเหมาะสม 
4. กลุมเปาหมาย 
  เทศบาลตําบลสําโรงใหม 68 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะทํางานมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตําบลสําโรง
ใหม 
  2) ประชุมคณะทํางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตําบล
สําโรงใหม เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือ
แกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
  3) คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 3.1) การ
จัดการเรื่องรองเรียนท่ัวไป - กําหนดใหมีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนยเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาล
ตําบลสําโรงใหม - กํากับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการ
รองเรียน และข้ันตอนใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง - กําหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชอง
ทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่อง
รองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ - กําหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข ดําเนินการแกไขขอ
รองเรียนอยางเหมาะสมภายใน 15 วัน หากไมสามารถดําเนินการไดทันภายใน 15 วัน ตองชี้แจงใหผู
รองเรียนทราบ - กําหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีการแจงผลการดําเนินการหรือ
ความกาวหนาผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมท้ังมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผู
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รองเรียนสามารถติดตามผลไดดวยตนเอง 3.2) การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีของหนวยงาน - จัดทําคูมือหรือแนวทางดําเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน โดยคูมือดังกลาวแสดงรายละเอียด เชน รายละเอียดวิธีการท่ี
บุคคลภายนอกจะทําการรองเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานท่ี
รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ เปนตน - กําหนดใหมีเจาหนาท่ี/หนวยงานผูรับผิดชอบอยางชัดเจน - 
กําหนดชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการคุมครอง
ขอมูลของผูแจงเบาะแส - จัดทําขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของ
หนวยงาน - จัดทําขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน เชน จํานวนเรื่อง เรื่องท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 
เรื่องท่ีอยูระหวางดําเนินการ ฯลฯ 
  4) จัดทําคูมือปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข คูมือแนวทางการจัดการตอ
เรื่องรองเรียนการทุจริต แนวทางดําเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานเดียวกัน 
  5) ประกาศ/ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตําบล
สําโรงใหม ใหทุกหนวยรับทราบ และเปดเผยตอสาธารณชน 
  6) จัดทําฐานขอมูลเรื่องรองเรียน มีการวิเคราะหและกําหนดกําหนดแนวทางในการปองกัน 
และแกไขไมใหเกิดปญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก 
  7) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนว
ทางแกไข และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ 
  8) คณะทํางานฯ กํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหดําเนินการตามมาตรการ 
  9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ 
  10) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
ใหผูบริหารรับทราบ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  เทศบาลตําบลสําโรงใหม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
  1) มีศูนยหรือหนวยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 
  2) มีการแตงตั้งเจาหนาท่ี/หนวยงานท่ีรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
  3) มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน และ
กระบวนการข้ันตอนเรื่องรองเรียน 
  4) มีการแจงผลการดําเนินการหรือความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ 
รวมท้ังมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตามผลไดดวยตนเอง 
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  5) มีการกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตําบลสําโรงใหม 
ใหสามารถตอบสนอง ความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมตาม
มาตรการท่ีกําหนดไว 
 ผลลัพธ 
  ประชาชนเกิดความพึงพอใจตอการดําเนินการเรื่องรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ไมต่ํากวารอยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ.2566 – 2570)            เทศบาลตําบลสําโรงใหม  หนา 29 

โครงการท่ี 11/15 
 
1. ช่ือโครงการ : สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลสําโรงใหม 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  เทศบาลตําบลสําโรงใหม มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหา
รายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การท่ีระบุชื่อ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตอง
บริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลสําโรงใหม ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณของเทศบาลตําบลสําโรงใหม และรวมดําเนินการโครงการ รวมท้ังติดตาม
โครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน สงผลใหเกิดการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนตอไป 
3. วัตถุประสงค 
  1) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ของตน 
  2) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการจัดทําแผน/โครงการตางๆ ของตน 
  3) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ใหมีความถูกตอง 
โปรงใส 
  4) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเขาใจถึงบทบาทท่ีตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการตามแผนพัฒนาทองถ่ินของตน 
4. กลุมเปาหมาย 
  ประชาชนในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลสําโรงใหม 140 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
  1) จัดใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ ดังนี้ 1.1) จัด
ประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมในการเปนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
โดยสงเสริม/เปดโอกาสใหประชาชนท่ีมีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดเขารวมเปน
คณะกรรมการ/คณะทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจํานวนสัดสวนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ
บริหารโครงการ/กิจกรรมตาง โดยใหคณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ - การมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ - การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ - การมีสวนรวมดําเนินการ
ตามโครงการ 1.2) จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน 1.3) เผยแพร รางแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในแตละ
ชุมชน เสนอขอคิดเห็น ในการปรับปรุงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 1.4) หนวยงานท่ีเก่ียวของปรับปรุง
แผนพัฒนาทองถ่ิน ใหสอดรับกับความตองการของประชาชน 1.5) เสนอแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามข้ันตอน
ตอไป 1.6) เผยแพรแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอสาธารณชน 1.7) รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ตอคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ผูบริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุง
แผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 
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  2) จัดใหมี/ปรับปรุงประกาศสภาทองถ่ิน เรื่อง ระเบียบวาดวยการใหประชาชนเขาฟงการ
ประชุมและการปรึกษาของสภาทองถ่ินตามระเบียบฯ ใหมีความเหมาะสมกับบริบทแตละพ้ืนท่ี รวมท้ัง
ประชาสัมพันธเก่ียวกับวันเวลาและกําหนดการประชุมสภาทองถ่ิน 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
 
7. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  เทศบาลตําบลสําโรงใหม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
  1) มีการจัดเวทีใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน และมีชองทางใหประชาชนสามารถติดตามการจัดทําแผน/โครงการตางๆ 
  2) เทศบาลตําบลสําโรงใหมมีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 
 ผลลัพธ 
  เกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการดานตางๆ ตามภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 
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มิติท่ี ๔ การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงาน 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

โครงการท่ี 12/15 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงาน
ไมวาจะเปนในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการ
ปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการกําหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทํา
ใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการ
กําหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ
ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และ
พัฒนาใหระบบ การควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
  เพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในให เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน จึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
  1) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากร
เปนไปอยางประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
  2) เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจ
แกผูบริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
  3) เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบ
ขอบังคับตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
  4) เพ่ือใหการควบคุมภายในของระบุชื่อ องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค 
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4. กลุมเปาหมาย 
  บุคลากรของเทศบาลตําบลสําโรงใหม 68 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
  1) แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวา
ดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 5 
  2) จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 8 ประกอบดวย 
(1) การรับรองวาการควบคุมภายในของหนวยงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ ท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3) (2) การประเมิน
องคประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน : ปค.4) (3) 
การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงาน (รายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน : ปค.5) (4) ความเห็นของผูตรวจสอบภายในเก่ียวกับการสอบทานการควบคุมภายในของ
หนวยงาน (รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
  3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน
และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 9 
  4) นําผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 
  5) เผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ ณ ท่ีทําการ และเว็บไซตของ
หนวยงานและสื่อสังคมออนไลนของหนวยงาน 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  เทศบาลตําบลสําโรงใหม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
  1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
  2) สรุปขอมูลผลการควบคุมภายในและจัดทําแผนปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพในการ
ปองกันการทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในรอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข 
 ผลลัพธ 
  1) ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (รอยละ 80 ในระดับมาก) 
  2) การเผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ สงผลใหการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส 
  3) การทุจริตเทศบาลตําบลสําโรงใหมลดลงรอยละ 5 
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โครงการท่ี 13/15 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาล
ตําบลสําโรงใหม 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปน
ปญหาลําดับตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุก
ภาคสวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูก
มองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาตอระบบ
การปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 
    เทศบาลตําบลสําโรงใหมมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริมให
ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริต จึงไดดําเนินการจัดทํา
มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตําบลสําโรงใหม 
3. วัตถุประสงค 
  1) เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยาง
รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม 
     2) เพ่ือใหการบริหารงานของหนวยงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและปองกันการทุจริต
ของหนวยงาน 
  3) เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
4. กลุมเปาหมาย 
  ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลตําบลสําโรงใหม 200 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
  1) กําหนดชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต และกําหนดเจาหนาท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
  2) กําหนดกระบวนการข้ันตอนในการดําเนินการรองเรียน 
  3) ประกาศเผยแพรกระบวนการข้ันตอนในการดําเนินการรองเรียนใหบุคลากรและ
ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
  4) กําหนดกระบวนการจัดการขอรองเรียน/แนวทางดําเนินการตอเรื่องรองเรียนเก่ียวกับ
การทุจริตของเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  5) กําหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผูกระทําผิดการทุจริต 
  6) กําหนดชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการ
ดําเนินการหรือความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 
  7) กําหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผูกระทําผิดการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ 
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  8) จัดทําคูมือ/แนวทางการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับเรื่องทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะ ตองแยกออกจากคูมือการจัดการ
เรื่องรองเรียนท่ัวไป และเผยแพรไวบนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยพิจารณาใหมีรายละเอียด
อยางนอย ดังนี้ (1) วิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะทําการรองเรียน (2) ข้ันตอน/วิธีการจัดการเรื่องรองเรียน (3) 
สวนงาน/เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ และ (4) ระยะเวลาในการดําเนินการ และประกาศเผยแพรกระบวนการ
ข้ันตอนในการดําเนินการรองเรียนใหบุคลากรและประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
  9) จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใสและเปนธรรม 
  10) จัดทําขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริต 
  11) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  เทศบาลตําบลสําโรงใหม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
  มีมาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ผลลัพธ 
  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี 
(พิจารณาจากจํานวนขอรองเรียนจากประชาชน,จํานวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจงหนวยงาน) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ.2566 – 2570)            เทศบาลตําบลสําโรงใหม  หนา 35 

โครงการท่ี 14/15 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตของเทศบาล
ตําบลสําโรงใหม 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหา
ลําดับตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาค
สวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาตอระบบ
การปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 
  เทศบาลตําบลสําโรงใหม มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริมให
ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริตขององคกร จึงได
ดําเนินการจัดทํามาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตของเทศบาล
ตําบลสําโรงใหม 
3. วัตถุประสงค 
  1) เพ่ือใหมีระบบ/ชองทางการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สําหรับ
บุคลากรและประชาชน 
  2) เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยาง
รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม 
4. กลุมเปาหมาย 
  ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลตําบลสําโรงใหม 200 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
  1) พัฒนาระบบและชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตผานทางชองทางออนไลน ใหอยู
บนหนาเว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ตองแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการ
คุมครองขอมูลของผูแจงเบาะแสและเพ่ือใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ)และจัดใหมีชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการ
ดําเนินการหรือความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 
  2) ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
  3) ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนการทุจริตใหบุคลากรและ
ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
  4) ดําเนินการจัดทําและเผยแพรขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาท่ีของหนวยงาน บนเว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  5) รายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ 
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6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  เทศบาลตําบลสําโรงใหม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
  มีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตท่ีสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
สําหรับ ผูรองเรียน 
 ผลลัพธ 
  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี 
(พิจารณาจากจํานวนขอรองเรียนจากประชาชน,จํานวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจงหนวยงาน) 
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โครงการท่ี 15/15 

 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับผูบริหารและ
สมาชิกสภาทองถ่ิน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
เง่ือนไข และหลักเกณฑตางๆท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตอง
รูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีการดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจาก
เรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
เง่ือนไข และหลักเกณฑตางๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจาก
ความรูความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เง่ือนไขท่ีเก่ียวของอยางผิดๆ สงผลให
สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย 
กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการ
พัฒนาทองถ่ิน ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา 
  ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสําโรงใหม เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรพัยสินและหนีส้ิน กฎหมายการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม และแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของ
เจาหนาท่ีของรัฐ รวมท้ังกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และ
กฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ
สําหรับผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
3. วัตถุประสงค 
  1) เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสําโรงใหม ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจ
เก่ียวกับระเบียบกฎหมาย ท่ีเก่ียวของ 
  2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสําโรงใหม ใหมีความเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสําโรงใหม ใหมีความพรอมในองคความรูเก่ียวกับ
กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 
4. กลุมเปาหมาย 
  ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสําโรงใหม 17 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
  1) จัดทําโครงการ/แผนงาน 
  2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ี
เก่ียวของสําหรับผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน 
  3) จัดเตรียมการอบรม ไดแก  จัดทํากําหนดการ ประสานวิทยากร จัดทําเอกสาร
ประกอบการอบรม จัดเตรียมสถานท่ี เชิญกลุมเปาหมาย ฯลฯ 
  4) อบรมใหความรูตามกําหนดการ 
  5) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
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  6) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณดําเนินการ 
  170,000.00 บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  เทศบาลตําบลสําโรงใหม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
  1) มีการจัดอบรมความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของสําหรับผูบริหารและสมาชิก
สภาทองถ่ิน อยางนอย 1 ครั้งตอป 
  2) ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสําโรงใหม มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบท่ี
เก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ ไมต่ํากวารอยละ 80 ของจํานวนผูเขารับการ
อบรม 
 ผลลัพธ 
  ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสําโรงใหม บริหารราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีความโปรงใสเปนไปตามกฎหมายและระเบียบ 
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