
 
 

แผนปฏิบัติการ 
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 
 
 
 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 



ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

หลักการและเหตุผล  

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้ก าหนดให้การบริหาร
ราชการซึ่งรวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็น
องค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหา
ด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มีส่วนท าให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บางส่วนมีพฤติการณ์ส่อไปในทางท่ีเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะที่เป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยได้ใช้เป็น
กรอบแนวทางในการด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง ด าเนินไปในทิศทาง
เดียวกันกับส่วนราชการอ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือมุ่งเน้นให้การด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโตนดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส  มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชน
ร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 :ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 :ยกระดับคะแนนดัชนี้การับรู้การทุจริต  

 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

1.เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการปูองกันและ   
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

2.เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนดปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3.เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ ใน
ภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความ
เข้มแข็ง 

4.เพื่อให้ระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

5.เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการปูองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากรด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 
 
เป้าหมาย 

1.ข้าราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนดตลอดจนประชาชน มีจิตส านึก
ในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบทุกฝุาย 

2.องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติชอบอย่างรวดเร็วโปร่งใส มิให้ข้าราชการ
อ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 
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3.หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการปูองกัน และปราบปราม 
การทุจริต ภาครัฐ 

4.องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุม และถ่วงดุลการใช้
อ านาจให้เหมาะสม 
  5.องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 

หน่วยด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

  

ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1.มีการปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ข้าราชการของส่วนราชการในองค์การ

บริหารส่วนต าบลโตนด เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัยแก่ข้าราชการของส่วน
ราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด เพ่ือเป็นเครื่องมือในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  

2.มีการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมพลังการปูองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือสร้างความเข้ มแข็งของ
เครือข่ายในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

3.องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดมีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต เพ่ือเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งในหน่วยงานภายใน โดยมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริต  

4.องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดมีการสร้างบุคลากรมืออาชีพปูองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือส่งเสริมให้มี
การสร้างบุคลากรในการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 



-4- 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
      “ต าบลโตนดน่าอยู่ การบริหารบ้านเมืองมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ก้าว
ไกลสู่อาเซียน” 
  

         พันธกิจ ( Mission ) 

        1. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนดยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  
        2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
        3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
        4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โตนด ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
        5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโตนดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

1.จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
2.รักษาความสะอาดถนน ทางน้ า ทางเดิน ที่สาธารณะรวมทั้งก าจัด ขยะและสิ่งปฏิกูล   
3.ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
4.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
5.ส่งเสริมการพัฒนา จัดสวัสดิการส าหรับ  เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
6.คุ้มครองดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม 
8.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
9.จัดให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค และเพ่ือการเกษตร 
10.ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
11.สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา สุขภาพอนามัย การพัฒนาตนเองของประชาชนในพื้นที่ 
12.พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน บริหารจัดการองค์กรที่โปรงใส         น าไปสู่การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 

1.1.โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยม ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เกีย่วขอ้งกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตและความโปร่งใส 
การด าเนินการ 
จัดการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผลักดันให้เกดิการเรียนรู้และปฏบิัติ
ตามหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและวินัย
ข้าราชการและลูกจา้ง 
1.2 มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
การด าเนินการ 

จัดท าประกาศเผยแพร่ให้ประชาชน ขา้ราชการพนักงานทราบ 

ทางเว๊ปไซค์ อบต. 

 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลให้มีจิตส านึกคุณธรรมจริยธรรม
ความ ซ่ือสัตย์สุจริตม่ค่านยิมตามหลกั 12 ประการ น าสู่การ
ปฏิบัติราชการแบบธรรมาภิบาล 

- 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 

- จ านวนผู้เข้าอบรม
(ข้าราชการ/ลูกจ้าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จ านวนข้าราชการ/ลูกจ้าง) 
 
 

- จ านวน 40 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จ านวน 30 คน 
 
 
 
 

ส านักปลดั 
 

 1.3 มาตรการ เสริมสร้างความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
 การด าเนินการ 
ให้ข้าราชการ ลูกจา้ง ความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต 
 
1.4 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มสี่เขียวภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่
ต าบลโตนด 
การด าเนินการ 
ปลูกต้นไม้ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
 
 

- 
 
 
 

10,000 

- ร้อยละของบุคลากรทั้งหมดใน
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
 
 
จ านวน 1,000 ต้น 

-ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90  
 
 
ไม่น้อยกวา่  1 ครั้ง 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

 1.5 กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
การด าเนินการ 
จัดท าประกาศให้ประชาชนทราบ 
1.6  กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
(ถือตามระเบียบ) 
การด าเนินการ 
ให้ข้าราชการ ลูกจา้ง ความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการ
ทุจริต 
1.7 มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโตนด ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลโตนด 
หัวน้าสว่นราชการ 

การด าเนินการ 

จัดท าประกาศให้ ประชาชน และข้าราชการพนักงานทราบ 

 1.8 กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือน

ขั้นเงินเดือน 

การด าเนินการ 

จัดท าประกาศให้ ข้าราชการ พนักงานทราบ  

1.9 กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจา่ยประจ าป ี

การด าเนินการ 

จัดท าประกาศให้ประชาชนทราบ 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

คณะผู้บริหาร 
 
 
 
- จ านวนกจิกรรมที่เกิดขึ้นในรอบ
ป ี(ขึ้นอยู่กับสถานการณ์) 
 
- ร้อยละประชาชน 
 

- - ร้อยละของบุคลากร 

 
 
 
 
บุคลากรข้าราชการ พนกังานจา้ง 

อย่างน้อย 1 คร้ัง 
 
 
 
-อยา่งน้อยปีละ 1 
ครั้ง  
 
- 1 คร้ัง  
 
- 1 คร้ัง  
 
 
 
 
 
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
บุคลากร 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 



-7- 

ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

2) บูรณาการหนว่ยงานภาครัฐในการปอูงกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

2.1 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี ด้านเศรษฐกิจ
ชุมชน คุณธรรมจริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล พนักงานสว่นต าบล พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชน
ในเขตองค์การบริหาร - เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.2540  
การด าเนินการ   จัดการฝึกอบรม 

300,000 -ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ 
 
 

ร้อยละ 80 
 

 

ส านักปลัด 

2.2 การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจา้งผ่านทางศูนย์ข้อมูลขา่วสาร
และwww.tanode.go.th 

- -จ านวนครั้งในการเผยแพร่
ประกาศการจัดซ้ือจัดจ้าง 

มากกว่า 10 ครั้ง กองคลัง 

2.3 การเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้
ผู้บริหารทราบอย่างสม่ าเสมอ 

- -จ านวนครั้งในการรายงานผลการ
ใช้ศูนย์ 

4 คร้ัง ส านักปลัด 

 2.4 การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน 
การด าเนินการ   จ าท าแผน และจัดท าสรุปผลการควบคุมภายใน 

- -จ านวนแผนควบคุมภายในและ
แผนการตรวจสอบภายใน 

1 แผน/ป ี ส านักปลัด 

3) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปูองกนัและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ 

3.1 ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์อิเล็กทรอนิกส ์ 
การด าเนินการ 
รับร้องเรียนร้องทุกข์/ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็น
ธรรม จากการปฏิบัติงานของขา้ราชการและพนักงานของรัฐผ่านเวบ็ไซต์ 

- 
 

 

- ร้อยละของเร่ืองร้องเรียนที่ได้รับ
การตอบสนอง 

- มากกวา่   ร้อยละ 
90  

ส านักปลัด 

3.2 ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการปอูงกันและ
ปราบปรามการทุจริต การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสเช่น
กฎหมาย/ระเบยีบข้อบังคับ/วธิีการปฏบิัติข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหนา้ที่
ท้องถิ่น 

- -จ านวนการประชาสัมพันธ์ไม่น้อย
กว่า 3 ช่องทาง 

มากกว่า 3 ช่องทาง ส านักปลัด 

3.3 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
เสียเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโตนด 

20,000 -ร้อยละของความพึงพอใจตอ่การ
ปฏิบัติหน้าทีห่รือพฤตกิรรมของ
เจ้าหน้าที ่

ร้อยละ 80 ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

4) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรฐั ในการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

4.1 จัดท ามาตรฐานการปฏิบตัิงาน  
ด้านแผนงาน งบประมาณ และ ดา้นบุคลากร 
การด าเนินการ  
จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

- -มีกระบวนการตาม
ภารกิจหลักของ
หน่วยงานท่ีผู้บริหารให้
ความเห็นชอบ 

2 
เรื่อง 

ส านักปลดั 

4.2 จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ 
การด าเนินการ 
จัดอบรมหรือเผยแพร่เสรมิความรูค้วามเข้าใจ 

- -ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 

ร้อยละ 
70 

ส านักปลดั/ 
กองคลัง 

4.3 จัดท ารายงานผลความส าเร็จของแผนปฏิบัติการด้าน
การปูองกันและปราบปรามการทจุริตคอรร์ัปชั่นกับ
มาตรฐานความโปร่งใส 
การด าเนินการ 
จัดท ารายงานผล 

- -รายงานผลความส าเรจ็
ของแผนปฏิบัติการ
ปูองกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปช่ัน กับ
มาตรฐานความโปร่งใส 

1 
รายงาน 

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

4) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรฐั ในการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

4.3 การส่งข้าราชการและเจา้หน้าที่เข้าร่วมการประชุม 
อบรมสมัมนาท่ีเกี่ยวข้องกับ 
4.3.1 ด้านการปูองกันและการปราบปรามการทุจรติ 
4.3.2 ด้านทรัพยากรบุคคล 
4.3.3 ด้านการเงิน 
4.3.4 ด้านการตรวจสอบภายใน 

50,000 จ านวนด้านที่เจ้าหนา้ที่
ท้องถิ่นได้รับการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพิม่ขึ้น 

ไม ่
น้อยกว่า 
3 ด้าน 

 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 

4.4  จัดท าหลักเกณฑ์วิธีการรับฟงัข้อร้องเรียน/ร้องทุกข ์ - มีหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1 
เรื่อง 

ส านักปลดั 

4.5 การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต 

 การจัดช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ความ
คิดเห็น 
- ตู้รับข้อร้องเรยีน 
- จัดส่งข้อร้องเรยีนทางไปรษณีย ์
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โตนด 
- เว็บไซตw์ww.tanode.go.th 
- เบอร์โทร 044-955535 

- จ านวนช่องทางการรับฟังข้อ
ร้องเรียนและการแจ้ง
เบาะแสการทุจรติ 

5 
ช่องทาง 

 

ส านักปลดั 

   
 

   
 

 
 
 

http://www.tanode.go.th/

