
 

 

 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 

เรื่อง  การจัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ันกับมาตรการความโปรงใส 

ขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568 

************************ 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม ไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดมประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 เพ่ือใหการดําเนินงานสอดคลองกับตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ    

ท่ี 69/2557 เรื่อง  มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการ

และหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวน

ราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจาก

ทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได  ประกอบกับนโยบายของ

พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 

กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล  เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและ

คณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม จึงไดจัดทํามาตรการแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 ขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 

และเพ่ือใหทุกหนวยงานในองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดมตอไป 

  เพ่ือเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารของโครงการและปฏิบัติใหสอดคลองพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายท่ีเก่ียวของ  องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม   จึงขอประชาสัมพันธ

แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปรงใส  ขององคการ

บริหารสวนตําบลนาอุดมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย

ประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  4  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2565 

 

(นายสงวน  พันธศรี) 

           นายกองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตคอรัปชั่น กับมาตรการความโปรงใส 

ขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568 

 

 

จัดทําโดย 

องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 

อําเภอนิคมคําสรอย  จังหวัดมุกดาหาร 
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บทนํา 
หลักการและเหตุผล 
 

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันบัญญัติใหรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึด
หลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ีสวน
การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบท่ีกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือ
คุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ินหรือประโยชนสุขของประเทศโดยรวม 

 

 นอกจากนี้ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริการราชการแผนดิน กําหนดใหการบริหารราชการซ่ึง 
รวมท้ังราชการบริหารสวนทองถ่ินตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน 
 

 เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวของดังกลาวจะเห็นไดวาการบริหาร
ราชการแผนดินท่ีมีองคกรปกครองทองถ่ิน ซ่ึงเปนองคกรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแกไขปญหาใน
ระดับทองถ่ินยังมีปญหาหลายประการ ท่ีสําคัญคือปญหาดานการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เอง และปญหาการกํากับดูแลโดยองคกรท่ีมี อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย และดวยเหตุท่ีวานี้ ไดมีสวนทําใหการ
บริหาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนหนึ่งไมเปนไปเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนใน
ทองถ่ินอยางแทจริง คณะผูบริหารหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินบางสวนมีพฤติการณสอไปในทางท่ี
เอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพองโดยไมชอบมีการกระทําในลักษะท่ีเปนการขัดกันแหงผลประโยชน ฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
 

จากสภาพปญหาท่ีพบในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประชาสัมพันธจะพบวา
ภาพลักษณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการทุจริตคอรัปชั่นเปนจํานวนมาก และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเนื่อง สงผลใหประชาชนเกิดความไมไววางใจการบริหารงานของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมา 

 

ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองเรงสรางภาพลักษณ ความเชื่อม่ันใหกับหนวยงานท้ังภายใน
และภายนอกองคกร โดยเฉพาะประชาชนใหไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงานการตรวจสอบการทํางานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงบุคคลท่ีมีสวนสําคัญท่ีจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปลอดทุจริตหรือการ
ทุจริตมีทิศทางลดนอยลง ยอมเกิดจากบุคลากรในองคกรซ่ึงประกอบดวย คณะสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินคณะผูบริหาร ตลอดจนขาราชการ พนักงาน เจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกๆตําแหนง 
จะตองมีจิตสํานึกคานิยม ทัศนคติท่ีชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใชกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับฯ ในการบรหิารหรือการปฏิบัติงาน  กลาวโดยสรุป หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดยึดหลัก 
“ธรรมาภิบาล” แลว หนวยงานองคกรอ่ืนและประชาชนก็จะเชื่อม่ันและไววางใจ ศรัทธาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอยางแนนอน 

 

 องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม อําเภอนิคมคําสรอย  จังหวัดมุกดาหาร ซ่ึงเปนองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินหนึ่งท่ีจะเปนตัวชวยสรางภาพลักษณในดานการปองกันการทุจริตเพ่ือขยายผลไปยังองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอ่ืนไดเขารวมการเปนเครือขายในดานการปองกันการทุจริตแลวก็ทําใหทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ินได
ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง 
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วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

1. เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลนาอุดมใชเปนกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อน 
มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 

2. เพ่ือสงเสริม/เสริมสรางใหบุคลากร ขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดมปฏิบัติราชการ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

3. เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็ง 

4. เพ่ือใหระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ี 
โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 

5. เพ่ือใหทุกภาคสวนรูเทากัน รวมคิดการปองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและ 
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางท่ัวถึง 
 

เปาหมาย 
1. ขาราชการท้ังฝายการเมืองและฝายประจําขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม ตลอดจน 

ประชาชน มีจิตสํานึกในเรื่องของความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส เปนธรรม ไมใชตําแหนงหนาท่ีไปในทางท่ีมิชอบทุก
ฝาย 

2. องคการบริหารสวนตําบลนาอุดมมีระบบการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจาท่ี และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อยางรวดเร็ว โปรงใส มิใหขาราชการอ่ืนใชเปนเยี่ยงอยาง 

3. หนวยงานสามารถประสานความรวมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการปองกัน และ  
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ 

4. องคการบริหารสวนตําบลนาอุดมสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  
ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม 

5. องคการบริหารสวนตําบลนาอุดมพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
 
ประโยชนของการจัดทําแผน 

1.คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม ขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบลนาอุดม มีจิตสําสํานึกในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนมีความซ่ือสัตย สุจริต ปฏิบัติงานดวย
ความโปรงใส 

2.ประชาชนมีจิตสํานึกในการเห็นประโยชนของชุมชนและเฝาระวังการทุจริตขององคการ 
บริหารสวนตําบลนาอุดม 

3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพและลด 
โอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4. สรางระบบในการจัดการกับการทุจริตใหเปนไปดวยความรวดเร็ว 
5. พัฒนาและเสริมสรางบุคลากรและหนวยงานในการตอตานและปราบปรามการทุจริต 
6. องคการบริหารสวนตําบลนาอุดมไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวนราชการ ประชาชน 

ในการปองกันการทุจริต 
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แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปช่ันกับมาตรฐานความโปรงใส 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 -  2568 
ขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  อําเภอนิคมคําสรอย  จังหวัดมุกดาหาร 

 
ยุทธศาสตร 1 : เสริมสรางจิตสํานึก คานิยมใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรฐานความโปรงใส :มิติท่ี 1 ดานนโยบาย/ผูบริหาร และความพยายาม/ริเริ่มของหนวยงานในการสรางความโปรงใส 
แผนงาน :  สงเสริมใหเจาหนาท่ีทองถิ่นมีจิตสํานึกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปงบประมาณพ.ศ. 2565 - 2568 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2565 2566 2567 2568 
1.การสราง
จิตสํานึกคุณธรรม
จริยธรรม คานิยม
ในการปองกันและ
แกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 
 

1.รณรงคสรางจิตสํานึกดานคุณธรรม
จริยธรรม คานิยม ตามหลักธรรมาภิบาล 
รวมท้ังเผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูล
ขาวสารความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและความโปรงใส 

- - -  รอยละของ
เจาหนาท่ีทองถ่ิน
ไดรับขอมูล
ขาวสารครบถวน 

รอย
ละ 
75 

รอย
ละ 
70 

รอย
ละ 
85 

รอย
ละ 
90 

1.2สงเสริมใหบุคลากรเขารับการประชุม 
ฝกอบรม/รับฟงการบรรยายธรรมท้ังภายใน
ภายนอกสํานักงาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ
เจาหนาท่ีทองถ่ิน
เขารวมประชุม/
ฝกอบรม/บรรยาย
ธรรม 

รอย
ละ 
75 

รอย
ละ 
70 

รอย
ละ 
85 

รอย
ละ 
90 

1.3 ถวายสัตย 5 ธันวา ขาราชการท่ีดีของ
แผนดิน 

- - - - จํานวนเจาหนาท่ี
ทองถ่ินท่ีเขารวม
ถวายสัตย
ปฏิญาณ 

รอย
ละ 

100 

รอย
ละ 

100 

รอย
ละ 

100 

รอย
ละ 

100 
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ยุทธศาสตร 1 :  เสริมสรางจิตสํานึก คานิยมใหหนวยงานภาครฐับริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรฐานความโปรงใส : มิติท่ี 1 ดานนโยบาย/ผูบริหาร และความพยายาม/ริเริ่มของหนวยงานในการสราวงความโปรงใส 
แผนงาน :  สงเสริมใหเจาหนาท่ีทองถิ่นมีจิตสํานึกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปงบประมาณพ.ศ. 2565-2568 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2565 2566 2567 2568 
1.การสรางจิตสํานึก
คุณธรรมจรยิธรรม 
คานิยมในการปองกัน
และแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 
 

1.4 การยกยองเชิดชูเกียรติเจาหนาท่ีทองถ่ินท่ี
ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
 
 

- - - - เจาหนาท่ีไดรับการ
คัดเลือกเสนอตอ
จังหวัด 

1 คน 1 คน 1คน 1 คน 

1.5 การมีสวนรวมของผูบริหารทองถ่ินในกิจกรรมดาน
ตางๆ เชนการปองกันการปราบปรามการทุจริต ดาน
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดานการทําตัวเปน
แบบอยางท่ีดี การเปนประธาน/ท่ีปรึกษา/คณะทํางาน 
การเปดรับฟงความคิดเห็นจากทุภาคสวนเปนตน 

- - - - จํานวนโครงการท่ี
ผูบริหารเขารวม
กิจกรรมท่ีมีบทบาท
ในการสงเสริมความ
โปรงใสในองคกร 

5 
ครั้ง 

5 
ครั้ง 

5 
ครั้ง 

5 
ครั้ง 

2. หนวยงานมี
นโยบายท่ีชัดเจน
เก่ียวกับมาตรฐาน
ความโปรงใส 

2.1มีการจัดทํามาตรฐานความโปรงใสครบท้ัง 4 มิติ - - - - มีการดําเนินการ
ประกาศและเผยแพร
ประชาสัมพันธ
มาตรฐานความ
โปรงใส 

1 
ครั้ง 

1 
ครั้ง 

1 
ครั้ง 

1 
ครั้ง 
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ยุทธศาสตร  2 : การบูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรฐานความโปรงใส : มิติท่ี 2  ดานการเปดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองคกรและการมีสวนรวม 
แผนงาน : การปองกันเหตุการณและพฤติกรรมตางๆท่ีอาจเปนภัยตอการกาวสู ประเทศไทยใสสะอาด เพ่ือปลูกฝงใหเจาหนาท่ีทองถิ่นปฏิบัติงานโดยความโปรงใสและเปนธรรม 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปงบประมาณพ.ศ. 2565-2568 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2561 2565 2566 2567 2568 
1.การเปดเผยขอมูล
ขาวสาร 
 

1.1 การจัดอบรมใหความรู ความเขาใจ ในสวนท่ี
เก่ียวของกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 

- - - - รอยละของผูเขารับ
การอบรมมีความรู
ความเขาใจในสวนท่ี
เก่ียวของกับ พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสาร พ.ศ.
2540 

รอย
ละ 
75 

รอย
ละ 
80 

รอย
ละ 
85 

รอย
ละ 
90 

1.2 การเผยแพรประกาศจัดซ้ือจัดจางผานทางศูนย
ขอมูลขาวสารและwww.naaudom.go.th 

- - - - จํานวนครั้งในการ
เผยแพรประกาศการ
จัดซ้ือจัดจาง 

อยาง
นอย  
3ครั้ง 

อยาง
นอย  
3ครั้ง 

อยาง
นอย  
3ครั้ง 

อยาง
นอย  
3ครั้ง 

1.3 การเก็บสถิติและสรุปผลการใชบริการศูนยขอมูล
ขาวสารใหผูบริหารทราบอยางสมํ่าเสมอ 

- - - - จํานวนครั้งในการ
รายงานผลการใชศูนย
ขอมูลขาวสาร 

4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 

2.การมีระบบควบคุม
และตรวจสอบภายใน 
 

2.1 การจัดทําแผนควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน - - - - จํานวนแผนควบคุม
ภายในและแผนการ
ตรวจสอบภายใน 

1 
แผน 

1 
แผน 

1 
แผน 

1 
แผน 
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ยุทธศาสตร  2 :  การบูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรฐานความโปรงใส : มิติท่ี 2  ดานการเปดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองคกรและการมีสวนรวม 
แผนงาน :  การปองกันเหตุการณและพฤติกรรมตางๆท่ีอาจเปนภัยตอการกาวสู ประเทศไทยใสสะอาด เพ่ือปลูกฝงใหเจาหนาท่ีทองถิ่นปฏิบัติงานโดยความโปรงใสและเปนธรรม 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปงบประมาณพ.ศ. 2565-2568 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด เปาหมายปงบประมาณ 

3.การสงเสริมและ
สนับสนุนการมีสวน
รวมของภาคประชาชน
และเจาหนาท่ีของรัฐ
ในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ 

3.1 ประชาสัมพันธความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต การสรางมาตรฐานความโปรงใส
เชนกฎหมาย/ระเบียบขอบังคับ/วิธีการปฏิบัติขอมูล
ขาวสารใหเจาหนาท่ีทองถ่ิน 

- - - - จํานวนการ
ประชาสัมพันธไมนอย
กวา 3 ชองทาง 

3 
ชอง 
ทาง 

3 
ชอง 
ทาง 

3 
ชอง 
ทาง 

3 
ชอง 
ทาง 

3.2 การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผูรับบริการ/ผู
มีสวนไดเสียเก่ียวกับการปองกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเทศบาลตําบลยุโป 

- - - - รอยละของความพึง
พอใจตอการปฏิบัติ
หนาท่ีหรือพฤติกรรม
ของเจาหนาท่ี 

รอย
ละ 
75 

รอย
ละ 
75 

รอย
ละ 
75 

รอย
ละ 
75 
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ยุทธศาสตร  3  :  การเสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
มาตรฐานความโปรงใส : มิติท่ี 3 ดานการใชดุลยพินิจ 
แผนงาน:  การจัดการกรณีมีการทุจริตและคอรรัปช่ันท่ีเกิดข้ึนแลวหรือกําลังเกิดข้ึน 
              วัตถุประสงคเพ่ือปองกันการทุจริตและคอรรัปช่ันภายในองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปงบประมาณพ.ศ. 2565-2568 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2561 2565 2566 2567 2568 
1.การลดการใช
ดุลพินิจของ
เจาหนาท่ี                   
ผูปฏิบัติงาน 

1.1 จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน ดานแผนงาน 
งบประมาณและ บุคลากร 
 

- - - - มีกระบวนการตาม
ภารกิจหลักของ
หนวยงานท่ีผูบริหารให
ความเห็นชอบ 

2 
เรื่อง 

2 
เรื่อง 

2 
เรื่อง 

2 
เรื่อง 

2.การจัดการเพ่ือลด
ความเสี่ยงท่ีเกิดการ
ทุจริต 

2.1 จัดอบรมเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบ
การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
 

- - - - รอยละของผูเขารวม
อบรมมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับ
กระบวนการจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐ 

รอยละ 
70 

รอยละ 
70 

รอยละ 
70 

รอยละ 
70 

3.ติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน 
 

3.1 จัดทํารายงานผลความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น
กับมาตรฐานความโปรงใส 
 

- - - - รายงานผลความสําเร็จ
ของแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริตคอรรัปชั่น 
กับมาตรฐานความ
โปรงใส 

1 
รายงาน 

1 
รายงาน 

1 
รายงาน 

1 
รายงาน 
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ยุทธศาสตร  4:  พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
มาตรฐานความโปรงใส : มิติท่ี 4 การมีระบบ/กลไก จัดการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
แผนงาน:  การจัดการกรณีมีการทุจริตและคอรรัปช่ันท่ีเกิดข้ึนแลวหรือกําลังเกิดข้ึน 
วัตถุประสงคเพ่ือปองกันการทุจริตและคอรรัปช่ันภายในองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปงบประมาณพ.ศ. 2565-2568 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2561 2565 2566 2567 2568 
1.การพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร 

1.1การสงขาราชการและเจาหนาท่ีเขารวมการ
ประชุม อบรมสัมมานาท่ีเก่ียวของกับ 
1.1.1 ดานการปองกันและการปราบปรามการ
ทุจริต 
1.1.2 ดานทรัพยากรบุคคล 
1.1.3 ดานการเงิน 
1.1.4 ดานการตรวจสอบภายใน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนดานท่ี
เจาหนาท่ีทองถ่ิน
ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เพ่ิมข้ึน 

ไม 
นอย
กวา 

3 ดาน 
 

ไม 
นอย
กวา 

3ดาน 
 

ไม 
นอย
กวา 

3ดาน 
 

ไม 
นอย
กวา 

3ดาน 
 

2.การมีระบบ
กลไกการจัดการ
รับเรื่องรองเรียน 

2.1  จัดทําหลักเกณฑวิธีการรับฟงขอรองเรียน/
รองทุกข 

- - - - มีหลักเกณฑวิธีการรับ
ฟงขอรองเรียน/รอง
ทุกข 

1 
เรื่อง 

1 
เรื่อง 

1 
เรื่อง 

1 
เรื่อง 

2.2 การจัดระบบรับฟงขอรองเรียนการแจง
เบาะแสการทุจริต 

 การจัดชองทางรองเรียน/แจงเบาะแส/
ความคิดเห็น 
-     ตูรับขอรองเรียน/รองทุกข 
- จัดสงขอรองเรียนทางไปรษณีย 
- ศูนยขอมูลขาวสารอบต.นาอุดม 
- Facebook : อบต.นาอุดม 

- - - - จํานวนชองทางการ
รับฟงขอรองเรียน
และการแจง
เบาะแสการทุจริต 

4 
ชองทาง 

 

4 
ชองทาง 

 

4 
ชองทาง 

 

5 
ชองทาง 
 

 



ยุทธศาสตร  4:  พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
มาตรฐานความโปรงใส : มิติท่ี 4 การมีระบบ/กลไก จัดการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
แผนงาน:  การจัดการกรณีมีการทุจริตและคอรรัปช่ันท่ีเกิดข้ึนแลวหรือกําลังเกิดข้ึนเพ่ือปองกันการทุจริตและคอรรัปช่ันภายในองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปงบประมาณพ.ศ. 2565-2568 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2561 2565 2566 2567 2568 
2.การมีระบบ
กลไกการจัดการ
รับเรื่องรองเรียน 

 ปรับปรุงและเผยแพรหลักเกณฑการ
รับเรื่องรองเรียน /รองทุกข 

- - - - มีหลักเกณฑการรับ
เรื่องรองทุกข
รองเรียนทาง 
website 

1 
หลัก 
เกณฑ 

1 
หลัก 
เกณฑ 

1 
หลัก 
เกณฑ 

1 
หลัก 
เกณฑ 

 2.3  การจัดการและแจงผลขอรองเรียน 
 

- - - - รอยละของขอ
รองเรียนท่ีแจงผล
การดําเนินการแกผู
รองเรียน 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

 

 
 

เห็นชอบและอนุมัติ ณ วันท่ี    4 มกราคม  2565 
 
 

(นายสงวน   พันธศรี) 
                                                                                    นายกองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 
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