
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
เรื่อง  การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปร่งใส  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 
************************** 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตคอรัปช่ันกับมาตรการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 เพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องกับตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/255 7 เรื่อง  
มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่12 
กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง จึงได้จัดท ามาตรการแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงและเพื่อให้
ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงต่อไป 
  เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการและปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงจึงขอประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ันกับมาตรการความโปร่งใสขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลส าโรงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๐เดือน  กุมภาพันธ์พ.ศ.  25๖๒ 

 

      (นายจันทา    เพชรประโคน) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 



 

 

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตคอรัปชั่น กับมาตรการความโปร่งใส 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

 

จัดท าโดย 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

อ าเภอพลับพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย ์
 



บทน า 

หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยยึด
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ส่วน
การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบที่กฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 

 นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการซึ่ง  
รวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถ่ินต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถ่ิน ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาใน
ระดับท้องถ่ินยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่าน้ี ได้มีส่วนท าให้การ
บริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถ่ินอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่
เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝุาฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ จะพบว่า
ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการทุจริตคอรัปช่ันเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามมา 

ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเช่ือมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การตรวจสอบการท างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปลอดทุจริตหรือการ
ทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร  ซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกๆต าแหน่ง 
จะต้องมีจิตส านึกค่านิยม ทัศนคติที่ช่ืนชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ยึดหลัก 
“ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอื่นและประชาชนก็จะเช่ือมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอย่างแน่นอน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอพลับพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วน  
ท้องถ่ินหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการปูองกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอื่นได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการปูองกันการทุจริตแล้วก็ท าให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้
ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
 



วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
2. เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรร

มาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
3. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

4. เพื่อให้ระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

5. เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการปูองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 
 
เป้าหมาย 

1. ข้าราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ตลอดจนประชาชน มี
จิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝุาย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต ภาครัฐ 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการ
ใช้อ านาจให้เหมาะสม 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

1.คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลส าโรง มีจิตส าส านึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส 

2.ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝูาระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลส าโรง 

๓   มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
4. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
๕.  องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการปูองกัน

การทุจริต 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นกับมาตรฐานความโปร่งใส 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงอ าเภอพลับพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี๑: เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรฐานความโปร่งใส :มิติท่ี ๑  ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้าวงความโปร่งใส 
แผนงาน :  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นมีจิตส านึกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๒ 
๑.การสร้าง
จิตส านึกคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม
ในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหา
การทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
 

๑.รณรงค์สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ตาม
หลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและความโปร่งใส 

- ร้อยละของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ินได้รับข้อมูล
ข่าวสารครบถ้วน 

ร้อยละ  
๗๕ 

๑.๒ ส่งเสริมหมู่บ้านรักษาศีลห้า ๔๐,๐๐๐ ร้อยละของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ินเข้าร่วม
ประชุม/ฝึกอบรม/บรรยายธรรม 

ร้อยละ  
๗๕ 

๑.๓ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิ ๕๐,๐๐๐ จ านวนเจ้าหน้าที่ท้องถ่ินสร้างพลังสามัคคี
และมีความเข้าใจอันดีต่อพระมหากษัตริย ์

ร้อยละ  
๑๐๐ 

๑.๔ สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละของเจ้าหน้าที่ประชาชนเข้าร่วม
ประชุม/อบรม 

ร้อยละ  
๗๕ 

๑.๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถ่ินในกิจกรรมด้านต่างๆ 
เช่นการปูองกันการปราบปรามการทุจริต ด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ด้านการท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี การเป็น
ประธาน/ที่ปรึกษา/คณะท างาน การเปิดรับฟังความคิดเห็น
จากทุภาคส่วนเป็นต้น 

- จ านวนโครงการที่ผู้บริหารเข้าร่วม
กิจกรรมที่มีบทบาทในการส่งเสริมความ
โปร่งใสในองค์กร 

๕ ครั้ง 

2.หน่วยงานมี
นโยบายที่ชัดเจน
เกี่ยวกับมาตรฐาน
ความโปร่งใส 

2.1มีการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสครบทั้ง 4 มิติ - มีการด าเนินการประกาศและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์มาตรฐานความโปร่งใส 

1ครั้ง 



ยุทธศาสตรท่ี์๒: การบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติท่ี ๒  ด้านการเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กรและการมีส่วนร่วม 
แผนงาน : การป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมต่างๆท่ีอาจเป็นภัยต่อการก้าวสู่ ประเทศไทยใสสะอาด เพ่ือปลูกฝังให้เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นปฏิบัติงานโดยความโปร่งใสและ
เป็นธรรม 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๒ 
๑.การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร 
 

๑.๑ การจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ 

- ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ 

ร้อยละ 
 ๗๕ 

๑.๒ การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารและwww.samronglocal.go.th 

- จ านวนครั้งในการเผยแพร่ประกาศการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

อย่างน้อย  
๓ ครั้ง 

๑.๓ การเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ าเสมอ 

- จ านวนครั้งในการรายงานผลการใช้ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 

๔ ครั้ง 

๒.การมีระบบ
ควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน 
 

๒.๑ การจัดท าแผนควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน - จ านวนแผนควบคุมภายในและแผนการ
ตรวจสอบภายใน 

๑ แผน 

๓.การส่งเสริม
และสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน
และเจ้าหน้าที่
ของรัฐในการ
ติดตามตรวจสอบ
การทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ 

๓.๑ ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส
เช่นกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสาร
ให้เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน 

- จ านวนการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า ๓ 
ช่องทาง 

๓ 
ช่อง 
ทาง 

๓.๒ การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่วนได้เสียเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

- ร้อยละของความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ
หน้าที่หรือพฤติกรรมของเจ้าหน้าที ่

ร้อยละ 
๗๕ 

 

 



 

ยุทธศาสตรท่ี์๓:  การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติท่ี ๓ ด้านการใช้ดุลยพินิจ 
แผนงาน : การจัดการกรณีมีการทุจริตและคอร์รัปชั่นท่ีเกิดขึ้นแล้วหรือก าลังเกิดขึ้น 
วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่นภายในองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๒ 
๑.การลดการใช้
ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่                   
ผู้ปฏิบัติงาน 

๑.๑ จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านแผนงาน 
งบประมาณและ บุคลากร 
 

- มีกระบวนการตามภารกิจหลักของ
หน่วยงานที่ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

๒ เรื่อง 

๒.การจัดการเพื่อ
ลดความเสี่ยงที่
เกิดการทุจริต 

๒.๑ จัดอบรมเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 

- ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 

ร้อยละ 
๗๕ 

๓.ติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผน 
 

๓.๑ จัดท ารายงานผลความส าเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ันกับมาตรฐาน
ความโปร่งใส 
 

- รายงานผลความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
กับมาตรฐานความโปร่งใส 

๑ 
รายงาน 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์  4  :  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่ 4 การมีระบบ/กลไก จัดการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
แผนงาน  :  การจัดการกรณีมีการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นแล้วหรือก าลังเกิดขึ้น 
 วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่นภายในองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๒ 
๑.การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

๑.๑ การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม 
อบรมสัมมานาที่เกี่ยวข้องกับ 
๑.๑.๑ ด้านการปูองกันและการปราบปรามการทุจริต 
๑.๑.๒ ด้านทรัพยากรบุคคล 
๑.๑.๓ ด้านการเงิน 
๑.๑.๔ ด้านการตรวจสอบภายใน 

๕๐,๐๐๐ จ านวนด้านที่เจ้าหน้าที่ท้องถ่ินได้รับการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่มข้ึน 

ไม่ 
น้อยกว่า 
๓ด้าน 

 

๒.การมีระบบ
กลไกการจัดการ
รับเรื่องร้องเรียน 

๒.๑  จัดท าหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ - มีหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ 

๑ 
เรื่อง 

๒.๒ การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต 

 การจัดช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ความคิดเห็น 
-    ตู้รับข้อร้องเรียน 
- จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย ์
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.ส าโรง 
- เว็บไซตw์ww.samronglocal.go.th 
- ปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับเรื่อง

ร้องเรียน /ร้องทุกข์ 
 

- จ านวนช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียนและ
การแจ้งเบาะแสการทุจริต 

๔ 
ช่องทาง 

 

๒.๓  การจัดการและแจ้งผลข้อร้องเรียน 
 

- ร้อยละของข้อร้องเรียนที่แจ้งผลการ
ด าเนินการแก่ผู้ร้องเรียน 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

 

http://www.samronglocal.go.th/


 
 

เห็นชอบและอนุมัติ ณ วันที๒่๐ กุมภาพันธ์  25๖๒ 
 
 

 
(นายจันทา    เพชรประโคน) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 


