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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 

เรื่อง  นโยบายการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม ใหเปนหนวยงานท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการบริหารงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

-------------------------- 
 

   ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560 ไดประกาศ
กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส เพ่ือเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคานิยมสําหรับขาราชการ
และบุคลากรขององคกรใหยึดถือ และปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนๆ โดยมุงม่ันท่ีจะนํา
หนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส บริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจาก
การทุจริต ไปแลว นั้น 
  เพ่ือสงเสริมใหองคการบริหารสวนตําบลนาอุดมเปนหนวยงานท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใส
ในการบริหารงาน จงึกําหนดนโยบายหลัก มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือยึดถือเปนแนว
ปฏิบัติ รวมท้ังเปนคานิยมรวมขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม ใหบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเปนแนวปฏิบัติ
ควบคูกับกฎ ขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึง 
  1.ดานความโปรงใส สาธารณชนและประชาชนผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขององคการ
บริหารสวนตําบลนาอุดม ไดอยางสะดวกในชองทางท่ีกําหนด มีการเปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมา สามารถ
ตรวจสอบได เปดโอกาสใหผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบล และมีการจัดการเรื่องรองเรียนอยางเปนระบบ 
  แนวปฏิบัติ 
  1) ดําเนินการเปดเผยขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางตอสาธารณชน 
  2) ดําเนินการตรวจสอบผลประโยชนทับซอนท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือปองกันมิให
ราชการเสียประโยชน 
  3)ดําเนินการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลอยางชัดเจน 
ถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบันอยูเสมอ 
  4)เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
องคการบริหารสวนตําบล 
  5)เปดโอกาสใหประชาชน ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย แสดงความคิดเห็น และติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 
  6)มีระบบการจดัการเรื่องรองเรียน และประชาสัมพันธแนวทางการรับเรื่องรองเรียนให
ประชาชนรับทราบอยางชัดเจน รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
 

  1.1 นโยบายดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง ประกอบดวย 
   1.1.1 นโยบายหลัก 
    มุงเนน และใหความสําคัญเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางท่ีตองดําเนินการตามท่ี
กฎหมายกําหนดอยางเครงครัด ดวยความโปรงใส มิใหเกิดโอกาสในการเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซ้ือจัด
จางได 
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   1.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)กํากับใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจางดําเนินการเปดเผยขอมูล
อยางเปนระบบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางผานเว็บไซตของหนวยงาน และเว็บไซตอ่ืนๆ รวมถึงชองทางอ่ืนๆ ท่ี
หลากหลาย 
    2)กํากับใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําขอมูลสรุปเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง
เปนประจําทุกเดือน และเผยแพรตอท่ีสาธารณะท้ังทางเว็บไซตและชองทางอ่ืนท่ีหลากหลาย 
    3)กําหนดมาตรการตรวจสอบความสัมพันธระหวางเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับ
การจัดซ้ือจัดจางและผูเสนองาน โดยกําหนดเปนข้ันตอนหนึ่งในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 
    4)กํากับใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดใหมีการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง 
รวมถึงการรายงานผลการวิเคราะห เพ่ือนํามาปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจางเปนประจําอยางตอเนื่อง 
   1.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

1.พัฒนาเว็บไซตการ
เผยแพรขอมูลการ
จัดซ้ือจัดจาง 

1.มีชองทางการเผยแพร
ขอมูลการจัดซ้ือจัดจางผาน
เว็บไซตของอบต.อยางเปน
ระบบ 
2.ความพึงพอใจของผูเขา
เยี่ยมชมเว็บไซต 

- ตุลาคม 2559 งานพัสดุ กองคลัง 
รวมกับงาน 
สํานักงานปลัด  

2.จัดทํารายงาน 
“การวิเคราะหการ
จัดซ้ือจัดจาง ปญหา
และแนวทางการ
พัฒนา” 

1.มีรายงานการวิเคราะหผล
การจัดซ้ือจัดจาง ประจําป 
งปม.59 รวมถึงมีการ
วิเคราะหปญหาและแนว
ทางการแกไขสําหรับป งปม.
60 

- สิงหาคม 2559 งานพัสดุ กองคลัง  

 2.มีการนําผลการวิเคราะห
จาก งปม.59 มาปรับปรุง
กระบวนการจัดซ้ือจัดจางป 
งปม.60 

- สิงหาคม 2559 งานพัสดุ กองคลัง  

 3.มีรายงานการวิเคราะหผล
การจัดซ้ือจัดจาง ประจําป  
งปม.60 รวมถึงมีการ
วิเคราะหปญหาและแนว
ทางการแกไข สําหรับป  
งปม.61 

- กรกฎาคม 2560 งานพัสดุ กองคลัง  

3.จัดทําแผนพัฒนา
ระบบการจัดซ้ือจัด
จาง 

มีแผนพัฒนาระบบการ
จัดซ้ือจัดจาง 

- กันยายน 2559 งานพัสดุ กองคลัง 
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  1.2 นโยบายการใหเปดเผย และเขาถึงขอมูลของหนวยงาน ประกอบดวย 
   1.2.1 นโยบายหลัก 
    สงเสริมใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบทบาทภารกิจ และขอมูลการ
ดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูลของ
หนวยงานไดหลากหลายชองทาง โดยยึดหลักความถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน ตรงไปตรงมาและตรวจสอบ
ได ภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย 
   1.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)กําหนดใหหนวยงานประชาสัมพันธ จัดทําสื่อเอกสารเผยแพรขอมูลของ
หนวยงานในชองทางท่ีหลากหลาย 
    2)พัฒนาบุคลากรของหนวยงานประชาสัมพันธ ใหมีความรอบรูขอมูลตางๆ 
ในภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใหบริการขอมูลตลอดเวลาทําการ 
    3)พัฒนาเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือทําการเผยแพรขอมูลท่ีเก่ียวของ 
    4)กําหนดใหทุกหนวยงานยอยในองคการบริหารสวนตําบลจัดทําผลการ
ดําเนินงาน พันธกิจ เพ่ือเผยแพรผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลอยางตอเนื่อง 
   1.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

4.จัดทําแผนการ
พัฒนางาน
ประชาสัมพันธเชิงรุก 

แผนการพัฒนางาน
ประชาสัมพันธเชิงรุก 
จํานวน 1 แผน 

 ปงบประมาณ  
พ.ศ.2560 

สํานักงานปลัด 

5.พัฒนาเว็บไซตของ
องคการบริหารสวน
ตําบลนาอุดม 

เว็บไซตของอบต.  ปงบประมาณ  
พ.ศ.2560 

สํานักงานปลัด 

6.พัฒนาบุคลากร
ดานการ
ประชาสัมพันธ 

รอยละของบุคลากรท่ีไดรับ
การพัฒนา 

 ปงบประมาณ  
พ.ศ.2560 

สํานักงานปลัด 

7.พัฒนาเครือขาย
การประชาสัมพันธ
กับองคกรสื่อ
ภายนอกอบต. 

จํานวนเครือขายการ
ประชาสัมพันธกับองคกรสื่อ
ภายนอกอบต. 

 ปงบประมาณ  
พ.ศ.2560 

สํานักงานปลัด 

 
  1.3 นโยบายสงเสริมบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 
ประกอบดวย 
   1.3.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญและเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย เขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน ตั้งแตรวมแสดงความคิดเห็น รวมวางแผน/จัดทําแผนงาน รวมดําเนินการ รวมถึงรวมตรวจสอบการ
ดําเนินงานของอบต. 
   1.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)จัดใหมีคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตามพันธกิจโดย
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
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    2)สงเสริมใหทุกหนวยงานภายในองคการบริหารสวนตําบลดําเนินโครงการ
ภายใตการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
   1.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

8.สงเสรมิการมสีวนรวม
ของผูมีสวนไดสวนเสียใน
การดําเนินงานของอบต. 

จํานวนหนวยงานท่ีไดดําเนิน
โครงการโดยการมสีวนรวมกับ
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

 ตุลาคม 2559 ทุกกอง 
 

9.พัฒนาแผนงาน/
โครงการโดยการมสีวน
รวมกับผูมีสวนไดสวนเสยี 

จํานวนโครงการท่ีเกิดจากการ
มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวน
เสีย 

 ตลอดปงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

ทุกกอง 
 

 

  1.4 นโยบายการจัดการเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การใหบริการของ
หนวยงาน ประกอบดวย 
   1.4.1 นโยบายหลัก 
    สงเสริม และพัฒนาระบบการจัดการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพท้ัง
เรื่องรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี รวมถึงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลนาอุดม เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามารวมติดตามตรวจสอบ โดยสามารถเขาถึงระบบการ
รองเรียนไดอยางรวดเร็ว  
   1.4.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)จัดใหมีหนวยงานกลางรับเรื่องรองเรียน 
    2)จัดใหมีคูมือท่ีแสดงชองทาง ข้ันตอนการรองเรียน และกระบวนการ
จัดการเรื่องรองเรียน 
    3)กํากับใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามกระบวนการเรื่องรองเรียน
อยางเครงครัด และรายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบตามกําหนดเวลาท่ีเหมาะสม 
    4)กํากับใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินการเรื่อง
รองเรียน พรอมระบุปญหาอุปสรรค เสนอตอผูบริหารเพ่ือหาแนวทางแกไข 
   1.4.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

10.จัดตั้งหนวยงาน
กลางรับเรื่องรองเรียน 

1.มีหนวยงานกลางรับเรื่อง
รองเรียน 
2.มีเจาหนาท่ีรับเรื่องรองเรยีน 

- ปงบประมาณ  
พ.ศ.2560 

สํานักงานปลัด 

11.พัฒนาคูมือแนว
ปฏิบัติการจัดการเรื่อง
รองเรียนและเผยแพร
คูมือและข้ันตอนการ
ปฏิบัติในการดําเนินการ
ผานเว็บไซต 

1.มีคูมือแนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องรองเรียน 
2.มีการเผยแพรคูมือและ
ข้ันตอนการปฏิบัติในการ
ดําเนินการเว็บไซต 
3.มีรายงานผลการจดัการเรื่อง
รองเรียน 
4.มีการแจงผลการจดัการเรื่อง
รองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 
 

- ปงบประมาณ  
พ.ศ.2560 

สํานักงานปลัด 
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  2.ดานความพรอมรับผิด ผูบริหารและเจาหนาท่ีมีความมุงม่ันตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน พรอมรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมาย 
  แนวปฏิบัติ 
  1)ผูบริหารและบุคลากรทุกระดับพรอมรับผิดชอบตอผลงานขององคการบริหารสวนตําบลนา
อุดม ท่ีสงผลกระทบและเกิดความเสียหายตอสังคมโดยรวม 
  2)บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ เต็มความสามารถโดยมุงผลสําเร็จของงาน และ
พรอมรับฟงการวิพากษหรือติชมจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และนํามาปรับปรุงพัฒนางานใหดียิ่งข้ึน 
  3)องคการบริหารสวนตําบลนาอุดมพรอมรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาด และมี
มาตรการดําเนินการตอบุคลากรท่ีขาดความรับผิดชอบ ซ่ึงสงผลใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ 
  2.1 ความพรอมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกข้ันตอนตองมีความถูกตองตาม
กฎหมาย ระเบียบ อยางครบถวน เครงครัด ประกอบดวย 
   2.1.1 นโยบายหลัก 
    สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับท้ังผูบริหารและเจาหนาท่ีให
ความสําคัญกับการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ดวยความมุงม่ัน อยางเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบตอ
การปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดหลักความถูกตอง เปนธรรม เทาเทียม โดยสนับสนุนสงเสริมใหผูบริหารทุกระดับยึด
หลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยเครงครัดและตอเนื่อง และกํากับใหบุคลากรทุกฝายปฏิบัติหนาท่ีตาม
กรอบจรรยาบรรณของขาราชการองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 
   2.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)สนับสนุนใหเจาหนาท่ีจัดใหทําคูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจ และ
เผยแพรใหสาธารณชนทราบในชองทางท่ีหลากหลาย 
    2)จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติตามภารกิจหลัก และระยะเวลาท่ีใช
ในการดําเนินการเพ่ือใหผูรับบริการหรือใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 
    3)สรางขวญัและแรงจูงใจโดยการประกาศยกยองใหแกบุคลากรท่ีมี
จรรยาบรรณดีเดน ประจําป 
    4)กําหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของ
ผูบริหารระดับหนวยงานภายในองคการบริหารสวนตําบล 
    5)ดําเนินการตามระเบียบวินัยบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลอยาง
เครงครัด 

   2.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

12.การจัดการความรู
ดานนวัตกรรมคูมือการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
สายวิชาการ/วิชาชีพ
เฉพาะ 

1.มีกิจกรรมการจัดการความรู
ดานนวัตกรรมคูมือการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ 

- ปงบประมาณ  
พ.ศ.2560 

ทุกกอง 
 
 
 

 2.มผีลงานอันเกิดจากการ
ประกวดนวัตกรรมคูมือฯ 

- ปงบประมาณ  
พ.ศ.2560 

ทุกกอง 

13.ประกาศเกียรติคณุ
ยกยองผูมีจรรยาบรรณ

1.จํานวนบุคลากรท่ีไดรับรางวัล
ยกยองผูมีจรรยาบรรณวิชาชีพ

- ปงบประมาณ  
พ.ศ.2560 

ทุกกอง 
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วิชาชีพดีเดน ดีเดน 
14.ติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลการ
บริหารงานของผูบริหาร
ระดับหนวยงานภายใน
องคการบริหารสวน
ตําบล 

1.มีรายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลการ
บริหารงานของผูบริหาร 

- ปงบประมาณ  
พ.ศ.2560 

คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการ
บริหารงานของ
ผูบริหาร 

 
  2.2 นโยบายการแสดงเจตจํานงของผูบริหารในการบริหารงานอยางซ่ือสัตยสุจริต และมี
ธรรมาภิบาล ประกอบดวย 
   2.2.1 นโยบายหลัก 
    สงเสริมใหผูบริหารทุกระดับมีความมุงม่ันตั้งใจ ท่ีจะนําหนวยงานให
ดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริต บริหารราชการโดยยึดหลักซ่ือสัตย สุจริต และ
พรอมรับผิดชอบหากเกิดความไมเปนธรรมหรือการทุจริตข้ึนในองคการบริหารสวนตําบล 
   2.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)จัดใหมีการแสดงเจตจํานงวาจะบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตตอ
เจาหนาท่ีในหนวยงานและตอสาธารณชน 
    2)กําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนา
หนวยงานใหมีคุณธรรม และความโปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ในแตละดาน คือ ดานความโปรงใส ดานความพรอมรับผิด ดานความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน และดานการ
สื่อสารภายในหนวยงาน 
   2.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

15.โครงการแสดง
เจตจํานงสุจริต
องคการบริหารสวน
ตําบลนาอุดม 

1.มีโครงการแสดงเจตจํานง
สุจริตองคการบริหารสวน
ตําบลนาอุดม 
2.จาํนวนบุคลากรของอบต.
ท่ีเขารวมกิจกรรม 
3.จํานวนผูมีสวนไดสวนเสีย
ท่ีเขารวมกิจกรรม 
 

- ธันวาคม 2559 ทุกกอง 
 

 
  3.ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตนตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม และรักษาวินัยขาราชการ
โดยเครงครัด 
  แนวปฏิบัติ 
  1)ผูบังคับบัญชาและบุคลากรทุกคนรักษาจรรยาบรรณขาราชการองคการบริหารสวนตําบล
และวินัยของตนเอง เสริมสรางพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชารักษาจรรยาบรรณขาราชการและมีวินัย รวมท้ัง
ปองกันไมใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย 
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  2)องคการบริหารสวนตําบลนาอุดมดําเนินการทางวินัยแกผูกระทําผิดวินัยอยางเครงครัด 
   

  3.1 นโยบายในการปองกันไมใหบุคลากรมีการรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน
ใดๆ จากผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย 
   3.1.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญในการปองกันไมใหบุคลากรรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของหรือ
ผลประโยชนใดๆ จากผูมีสวนไดสวนเสียตามหลักนิติธรรม โดยยึดหลักความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี 
เขมงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ รวมท้ังใชมาตรการเด็ดขาดเพ่ือปองกันไมใหบุคลากรเรียกรับ
เงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนอ่ืนใดจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
   3.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)กําหนดใหมีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของ
หนวยงาน และเผยแพรใหถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 
    2)ใหความรูเก่ียวกับการลงโทษทางวินัย เม่ือบุคลากรกระทําความผิดเพ่ือให
บุคลากรตระหนักในการไมรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนใดๆ จากผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
   3.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

16.จัดทําคูมือการ
ปองกันผลประโยชน
ทับซอนขององคการ
บริหารสวนตําบลนา
อุดม 

1.มีคูมือการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนของ
อบต. 
 

- ธันวาคม 2559 ทุกกอง 
 

17.จัดประชุม/
อบรม/สัมมนา
แลกเปลี่ยนความรู
เก่ียวกับ “การ
ปองกันผลประโยชน
ทับซอน”ภายใน
หนวยงาน (ให
ความรูเก่ียวกับการ
ลงโทษทางวินัยเม่ือ
บุคลากรกระทํา
ความผิดในการรับ
หรือเรียกรับเงิน 
สิ่งของ หรือ
ผลประโยชนอ่ืนใด
จากผูมีสวนไดสวน
เสีย) 
 

1.มีรายงานการประชุม/
อบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรูเก่ียวกับ “การ
ปองกันผลประโยชนทับ
ซอน” ภายในหนวยงาน 

- มีนาคม 2560 ทุกกอง 
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  3.2 นโยบายหลักเกี่ยวกับการปองกันไมใหบุคลากรใชตําแหนงหนาท่ีในการเอ้ือประโยชน 
ประกอบดวย 
   3.2.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญและใชมาตรการเด็ดขาดเก่ียวกับการปองกันไมใหบุคลากรใช
ตําแหนงหนาท่ีของตนอยางไมเปนธรรมเพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเอง พวกพอง หรือผูอ่ืน โดยยึดหลักความ
ซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี 
   3.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)กําหนดใหมีการรณรงคเผยแพร หรือใหความรูเก่ียวกับโทษวินัยในการใช
ตําแหนงหนาท่ีของตนอยางไมเปนธรรมเพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเอง พวกพอง หรือผูอ่ืน 
    2)สอดสองและปองกันการปฏิบัติงานของบุคลากรไมใหมีพฤติกรรมท่ีเขา
ขายการใชตําแหนงในการเอ้ือประโยชนแกตนเอง พวกพอง หรือผูอ่ืน 
   3.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

18.จัดประชุม/
อบรม/สัมมนา
แลกเปลี่ยนความรู
เก่ียวกับ “การ
ปองกันผลประโยชน
ทับซอน”ภายใน
หนวยงาน (ให
ความรูเก่ียวกับการ
ลงโทษทางวินัยเม่ือ
บุคลากรกระทํา
ความผิดในการรับ
หรือเรียกรับเงิน 
สิ่งของ หรือ
ผลประโยชนอ่ืนใด
จากผูมีสวนไดสวน
เสีย) 

1.มีรายงานการประชุม/
อบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรูเก่ียวกับ “การ
ปองกันผลประโยชนทับ
ซอน” ภายในหนวยงาน 

- มีนาคม 2560 ทุกกอง 

 
  3.3 นโยบายเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบดวย 
   3.3.1 นโยบายหลัก 
    ตระหนัก และใหความสําคัญการทุจริตเชิงนโยบาย ซ่ึงมีลักษณะเปนการ
ทุจริตท่ีเกิดจากความสัมพันธเก้ือหนุนกันระหวางผูบริหารของหนวยงานกับผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเปนหนวยงาน
ธุรกิจเอกชน/พวกพอง หรือมีการแทรกแซงทางการเมืองรวมดวย เพ่ือเอ้ือประโยชนในสัญญาโครงการหรือ
สัมปทานของหนวยงาน หรือแลกเปลี่ยนกับการกําหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผูบริหารหนวยงาน 
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   3.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)กําหนดใหมีการรณรงคเผยแพร หรือใหความรูเก่ียวกับโทษวินัย เม่ือมี
การทุจริตเชิงนโยบาย 
    2)กําหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบรืหารงานของ
ผูบริหารระดับหนวยงานภายในองคการบริหารสวนตําบล 
 

   3.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

19.จัดประชุม/
อบรม/สัมมนา
แลกเปลี่ยนความรู
เก่ียวกับ “การ
ปองกันผลประโยชน
ทับซอน”ภายใน
หนวยงาน (ให
ความรูเก่ียวกับการ
ลงโทษทางวินัยเม่ือ
บุคลากรกระทํา
ความผิดในการรับ
หรือเรียกรับเงิน 
สิ่งของ หรือ
ผลประโยชนอ่ืนใด
จากผูมีสวนไดสวน
เสีย) 

1.มีรายงานการประชุม/
อบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรูเก่ียวกับ “การ
ปองกันผลประโยชนทับ
ซอน” ภายในหนวยงาน 

- มีนาคม 2560 ทุกกอง 
 

 
  4.ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร วัฒนธรรมการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลนา
อุดมเปนไปอยางมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล เริ่มตนจากการรักษาความซ่ือสัตยสุจริตในตนเองและมีคานิยม
รวมในการตอตานทุจริต มีแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  แนวปฏิบัติ 
  1)ผูบริหารสูงสุดเปนผูนําในการแสดงเจตจํานงซ่ือสัตยสุจริต และกําหนดใหมีการปฏิบัติงาน
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนรูปธรรม 
  2)แตงตั้งคณะทํางานตอตานการทุจริตเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใส ดําเนินการปรับปรุง
พัฒนาระบบงาน กําหนดมาตรการ ออกระเบียบ เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการเกิด
ผลประโยชนทับซอนในการดําเนินงาน 
  4.1 นโยบายการปลูกฝงและการสรางใหเกิดวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน ประกอบดวย 
   4.1.1 นโยบายหลัก 
    การใหความสําคัญกับการถายทอดพฤติกรรมการทํางานท่ีดีใหกับบุคลากร 
มีคุณธรรมและซ่ือสัตยสุจริตใหแกกันอยูเสมอ ไมยอมรับ ไมทนตอพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงานทุก
ประเภท เกิดความอายและกลัวท่ีจะกระทําการทุจริต ไมเพิกเฉยและพรอมท่ีจะดําเนินการเพ่ือยับยั้งการทุจริต 



10 

 

   4.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)กําหนดใหมีการรณรงคหรือใหความรูเก่ียวกับการลงโทษวินัยเม่ือ
บุคลากรกระทําการทุจริต 
    2)สรางแรงจูงใจเพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติงานอยางสุจริต ไมเพิกเฉย และ
พรอมท่ีจะดําเนินการเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
 

   4.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

21.รณรงคหรือให
ความรูเก่ียวกับการ
ลงโทษวินัยเม่ือ
บุคลากรกระทําการ
ทุจริต 
 

1.มีกิจกรรมรณรงคหรือให
ความรูเก่ียวกับการลงโทษ
ทางวินัยเม่ือบุคลากรกระทํา
การทุจริต 

- ปงบประมาณ  
พ.ศ.2560 

งานนิติการและ
งานการเจาหนาท่ี 
สํานักปลัด
องคการบริหาร
สวนตําบล 

22.จัดโครงการ/
กิจกรรม คัดเลือก
และมอบประกาศ
เกียรติคุณการ
สงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมบุคลากรท่ี
สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลนาอุดม 
 

2.มีพิธีมอบรางวัลพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบล
และพนักงานจางท่ีประพฤติ
ตนตามประมวลจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ดีเดน 

- ปงบประมาณ  
พ.ศ.2560 

สํานักปลัด
องคการบริหาร
สวนตําบล/กอง
คลงั/กองชาง/
กองการศึกษา 

   
  4.2 นโยบายเกี่ยวกับการดําเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 
ประกอบดวย 
   4.2.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญเก่ียวกับการดําเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนใน
หนวยงาน โดยใหบุคลากรในหนวยงานมีความเขาใจเก่ียวกับการกระทําท่ีเปนผลประโยชนทับซอนหรือสามารถ
แยกแยะประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมได และใหบุคลากรถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
   4.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)กําหนดใหมีการจัดทําคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 
    2.กําหนดใหมีการถายทอดความรูเก่ียวกับเรื่องผลประโยชนทับซอน 
 

   4.2.3 แผนงาน หรอืโครงการ/กิจกรรม 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

23.จัดทําคูมือ
เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานเพ่ือ
ปองกันผลประโยชน
ทับซอนและให
ความรูเก่ียวกับคูมือ
การปฏิบัติงานเพ่ือ
ปองกันผลประโยชน
ทับซอนกับบุคลากร 
รวมท้ังมีการ
ปรับปรุงข้ันตอน/
แนวทางการ
ปฏิบัติงานหรือ
ระเบียบท่ีเก่ียวกับ
การปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 

1.มีคูมือเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอนของ
องคการบริหารสวนตําบล 
 

- ธันวาคม 2559 ทุกกอง 
 

24.จัดประชุม/
อบรม/สัมมนา
แลกเปลี่ยนความรู
เรื่องเก่ียวกับ “การ
ปองกันผลประโยชน
ทับซอน”ภายใน
หนวยงาน  
 

1.มีรายงานการประชุม/
อบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรูเรื่องเก่ียวกับ “การ
ปองกันผลประโยชนทับ
ซอน” ภายในหนวยงาน 

- มีนาคม 2560 ทุกกอง 
 

 
  4.3 นโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน ประกอบดวย 
   4.3.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญกับการปองกันการทุจริต โดยจัดทําแผนปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหนวยงานและการนําแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังใหความสําคัญกับกระบวนการตรวจสอบถวงดุลภายในเก่ียวกับการดําเนินงานท่ีมีความเสี่ยงหรือมี
โอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 
   4.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)กําหนดใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
ดําเนินการและประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังรายงานตามแผนปฏิบัติการปองกันทุจริตประพฤติมิชอบ 
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    2)จัดตั้งกลุมบุคลากรหรือจัดตั้งชมรมเพ่ือการบริหารงานโปรงใส ชวยการ
ปองกันและตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
 
   4.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

25.จัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และรายงานผล
การปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบให
ผูบริหารทราบ 

1.แผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

- ตุลาคม 2559-
กันยายน 2560 

งานนิติการ  
สํานักงานปลัด 

26.จัดตั้งกลุม
บุคลากรหรือจัดตั้ง
ชมรมเพ่ือการ
บริหารงานโปรงใสให
ดําเนินการท่ีชวยการ
ปองกันและ
ตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบทุก
รูปแบบ 
 

1.มีคณะกรรมการเพ่ือ
ติดตามการบริหารงาน
โปรงใส เพ่ือดําเนินการท่ี
ชวยการปองกันและ
ตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
2.มีกิจกรรมการบริหารงาน
ท่ีโปรงใส 

- ตุลาคม 2559-
กันยายน 2560 

ทุกกอง 

 
  5.ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน มีระบบการปฏิบัติงานท่ีไดมาตรฐานเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 
  แนวปฏิบัติ 
  1)มีการกําหนดข้ันตอน คูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีการปฏิบัติงานตามคูมือ
หรือมาตรฐานเพ่ือลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี และใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม เทา
เทียม และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  2)มีระบบการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีและกํากับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานอยางเครงครัดโดยผูบังคับบัญชาทุกระดับ 
  3)ผูบริหารทุกระดับมีคุณธรรมในการบริหารงาน ท้ังดานการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ และการมอบหมายงานอยางเปนธรรม 
  4)ผูบริหารทุกระดับเสริมสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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  5.1 นโยบายเกี่ยวกับการกําหนดคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ี
ชัดเจนและเปนไปตามระเบียบข้ันตอน และมีระบบปองกันและตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ี ประกอบดวย 
 
   5.1.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญและเขมงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรฐาน/
คูมือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกตองและความเสมอภาค ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ
อยางเครงครัด และเปนธรรม 
   5.1.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)ใหมีการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
    2)ใหมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักดวยความเปนธรรม 
    3)ใหบุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้ันตอนอยางเครงครัด เปนมาตรฐาน 
และยึดหลักความถูกตอง 
 
   5.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

27.โครงการจัดทํา
คูมือพัฒนาสงเสริม
การปฏิบัติตาม
มาตรฐานทาง
จริยธรรมและการ
บริหารจัดการ
ผลประโยชนทับซอน 
เพ่ือบริการประชาชน
และสถาน
ประกอบการ 

1.ไดคูมือพัฒนาสงเสริมการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมและการบริหาร
จัดการผลประโยชนทับซอน 
เพ่ือบริการประชาชนและ
สถานประกอบการในพ้ืนท่ี 
จํานวน 1 เรื่อง 

- ตุลาคม 2559-
กันยายน 2560 

ทุกกอง 
 

 
  5.2 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 
   5.2.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญเก่ียวกับระบบคุณธรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลดวยหลัก
คุณธรรม ยึดหลักการคํานึงถึงความรูความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และหลักความยุติธรรม 
   5.2.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)จัดทําแนวทางหรือวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคลดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหมีความชัดเจน เชน การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย การพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเลื่อนข้ัน
เงินเดือน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบตางๆ 
    2)จัดใหมีการบริหารทรัพยากรบุคคลดวยระบบคุณธรรม ไมใชหลักอุปถัมภ 
และใชหลักความม่ันคงการรับรองการเปนอาชีพ มีทางกาวหนา มีคาตอบแทน และสวัสดิการท่ีเหมาะสม ท่ีเปน
เกียรติและศักดิ์ศรี 
    3)สรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรใหปฏิบัติงานดวยความจงรักภักดี 
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   5.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

28.โครงการพัฒนา
แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร
องคการบริหารสวน
ตําบลนาอุดม 

1.รอยละของการดําเนินการ
ตามตัวชี้วัดในแผนบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากร 

- ตุลาคม 2559-
กันยายน 2560 

ทุกกอง 
 

29.โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
สายวิชาการและสาย
วิชาชีพเฉพาะ 
Thailand 4.0  

1.รอยละของบุคลากรท่ี
ไดรับการพัฒนา 

- ตุลาคม 2559-
กันยายน 2560 

ทุกกอง 
 

30.โครงการปฏิบัติ
ตามคูมือพัฒนา
สงเสริมการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมและการ
บริหารจัดการ
ผลประโยชนทับซอน 
เพ่ือบริการประชาชน
และสถาน
ประกอบการ 
 

1.รอยละของการนําคูมือไป
ใชประโยชน 80 % 

- ตุลาคม 2559-
กันยายน 2560 

ทุกกอง 
 

   
5.3 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ ประกอบดวย 

   5.3.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญกับการบริหารงบประมาณและการใชจายเงินงบประมาณ
อยางเปนระบบ ตามหลักความโปรงใส หลักนิติธรรม ตรวจสอบไดและพิจารณาใชจายในสิ่งท่ีจําเปนตอการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลอยางมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล โดยยึดหลักความคุมคา 
   5.3.2 มาตรการ/แนวทาง 
    บริหารงบประมาณโดยใชหลักธรรมาภบิาล และการใชจายเงินงบประมาณ
ใหเปนไปดวยความจําเปน คุมคา โปรงใส และตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
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   5.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

31.โครงการติดตาม
การใชจาย
งบประมาณ 

1.รอยละ 75 ของการ
ดําเนินการตามแผนการใช
จายงบประมาณ 

- ตุลาคม 2559-
กันยายน 2560 

คณะกรรมการ
กํากับติดตาม
ผลงานผูบริหาร/
งานแผนและ
งบประมาณ 
สํานักงานปลัด 

 2.รอยละโครงการท่ีผลการ
ดําเนินงานมีความคุมคา 

- ตุลาคม 2559-
กันยายน 2560 

คณะกรรมการ
กํากับติดตาม
ผลงานผูบริหาร/
งานแผนและ
งบประมาณ 
สํานักงานปลัด 
 

 
  5.4 นโยบายในการมอบหมายท่ีมีความเปนธรรม เทาเทียม และไมเลือกปฏิบัติ 
ประกอบดวย 
   5.4.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญเก่ียวกับการมอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชา โดยการ
กระจายงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ และอํานาจการตัดสินใจภายในขอบเขตท่ีกําหนด โดยไมเลือกปฏิบัติ 
เปนธรรมแกผูรับมอบหมายงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน มีการสื่อสารและเอาใจใสติดตามในการมอบหมายงาน
ท่ีไดมอบหมายไปตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
   5.4.2 มาตรการ/แนวทาง 
    1)กระจายอํานาจหนาท่ีและมอบหมายงานในหนาท่ีรับผิดชอบ โดยคํานึงถึง
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายโดยไมเลือกปฏิบัติ 
    2)ติดตามตรวจสอบและรับผิดชอบผลของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
   5.4.3 แผนงาน หรอืโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

32.โครงการพัฒนา
กรอบภาระงาน
บุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลนา
อุดม 

1.กรอบภาระงานของ
บุคลากรสายวิชาการและ
สายปฏิบัติ 

- ตุลาคม 2559-
กันยายน 2560 

งานการเจาหนาท่ี 
สํานักงานปลัด 
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  5.5 นโยบายท่ีใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยและสงเสริมการปฏิบัติงาน 
ประกอบดวย 
   5.5.1 นโยบายหลัก 
    ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมการทํางานของผูปฏิบัติงาน สงเสริม
สนับสนุนในการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน 
   5.5.2 มาตรการ/แนวทาง 
    การจัดสภาพแวดลอมการทํางานตามความตองการของบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลท่ีเหมาะสม จําเปน ท่ีเอ้ืออํานวยและสงเสริมการปฏิบัติงาน 
   5.5.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

33.โครงการปรบัภูมิ
ทัศนสภาพแวดลอม 
 

1.ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอมสูอบต.นาอยู 
 

- ตุลาคม 2559-
กันยายน 2560 

ทุกกองภายใน 
 

34.ปรับปรุง
สวนสาธารณะหนอง
แหวน 

1.สามารถเพ่ิมพ้ืนท่ี
สวนสาธารณะ,จัดกิจกรรม
ใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ตุลาคม 2559-
กันยายน 2560 

ทุกกอง 
 

35.จัดหาครุภัณฑ
การศึกษา 

1.รอยละของรายการ
ครุภัณฑท่ีไดรับเปนไปตาม
แผนการจัดหาพัสดุ 

 ไตรมาสท่ี 1,2 งานพัสดุ 

36.จัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

1.รอยละของรายการ
ครุภัณฑท่ีไดรับเปนไปตาม
แผนการจัดหาพัสดุ 

 ไตรมาสท่ี 1,2 งานพัสดุ 

37.จัดหาครุภัณฑ
สํานักงาน 

1.รอยละของรายการ
ครุภัณฑท่ีไดรับเปนไปตาม
แผนการจัดหาพัสดุ 

 ไตรมาสท่ี 1,2 งานพัสดุ 

38.จัดจางปรบัปรุง
อาคารทรัพยสิน
องคการบริหารสวน
ตําบล 

1.รอยละของการปรับปรุง
อาคารทรัพยสินองคการ
บริหารสวนตําบลเปนไปตาม
แผนการจัดหาพัสดุ 

 ไตรมาสท่ี 1,2 งานพัสดุ 

 

39.โครงการตรวจ
สุขภาพประจําป 

1.จํานวนขาราชการ และ
บุคลากรไดรับการตรวจ
สุขภาพ 

- มกราคม –
มิถุนายน 2560 

ทุกกอง 

  6.ดานการส่ือสารภายในหนวยงาน เผยแพรบทบาทหนาท่ีและการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลนาอุดม ผานชองทางตางๆ อยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณเปนปจจุบัน 
  แนวปฏิบัติ 
  1)ใหความสําคัญในการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารองคการบรหิารสวนตําบลนาอุดม
อยางเปดกวาง ท่ัวถึง บนพ้ืนฐานแหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ควบคูไปกับ
การเปดโอกาสการมีสวนรวมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาชน 
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  6.1 นโยบายหลัก 
   ใหความสําคัญของรูปแบบ วิธีการ การสื่อสารเพ่ือถายทอดเก่ียวกับนโยบายท้ัง 5 
ดาน ใหบุคลากรทุกคนทุกประเภททุกระดับในองคการบริหารสวนตําบล รับทราบเพ่ือใหเกิดผลตอความ
ตระหนักและใหความสําคัญถึงการปฏิบัติงานท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใส 
  6.2 มาตรการ/แนวทาง 
   ถายทอดนโยบาย/มาตรการการบริหารงานดวยการซ่ือสัตยสุจริตในหนวยงาน ให
บุคลากรทุกคนทุกประเภททุกระดับรับรู เขาใจ และนําไปปฏิบัติอยางมีคุณธรรมและความโปรงใส และ
ประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบ 
  6.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

40.โครงการ
ประชาสัมพันธ
นโยบาย/มาตรการ
การบริหารงานดวย
การซ่ือสัตยสุจริต 
 

1.จํานวนสื่อประชาสัมพันธ
นโยบาย/มาตรการการ
บริหารงานดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต 
 

- ตุลาคม 2559-
กันยายน 2560 

ทุกกอง 

 
  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
    ประกาศ ณ  วันท่ี  ๑  มีนาคม พ.ศ.2560 
      

          
  ( นายจํานงค  ผลาเหิม ) 

  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 


