
 
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

ยุทธศาสตร์/
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสรมิสร้างจิตส านึก  ค่านิยม  ให้หน่วยงานภาครัฐ  บริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล 
มาตรการที่ 1.1 
ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ทุกระดับได้เรียนรู้
และปฏิบตัิงาน
ตามหน้าท่ีด้วย 
หลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรมข้าราชการ  และเจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
(อบต.จัดท าเองหรือหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัด) 

คน ทุกคน 20,000 
 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

 

 
1. ร้อยละของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเลินได้
รับทราบและถือปฏิบตัิ ตาม 
“จรรยาข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลิน” และ ประมวล
จริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น 
2. จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจรติ การ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเลิน 

 
80 

 
 
 
 
 
 

เพิ่มขึ้นไม่
เกิน 1 
เรื่อง 

 
ส านักงาน

ปลัด 
2. แจ้งให้ผู้บรหิารทราบเรื่องการใช้บังคับ
ประมวลจริยธรรมฯ   

ครั้ง/ปี 1 - 
 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

 
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “จรรยา
ข้าราชการ” และ “ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการท้องถิ่น” ให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีองค์การบรหิารส่วนต าบลนาเลิน  
ทราบ และถือปฏิบตั ิ

หน่วยงาน/
คน 

ทุกคน - ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

 

4. จัดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเลินลงลายมือช่ือ
รับทราบประมวลจริยธรรม 

คน ทุกคน - 
 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

 
5. การมสี่วนร่วมในการจัดท า/แสดงความ
คิดเห็น/เยี่ยมชม Blog เกี่ยวกับการสรา้ง
เสรมิคุณธรรม จริยธรรม 

ครั้ง 25 - 
 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

 
 
 
 
 
 
 



-2 
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ยุทธศาสตร์/มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่  2  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
มาตรการที่ 2.1  
ประสานความร่วมมือ
หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการ
เสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และ การ
ป้องกันการทุจริต 

1. การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน/
ผู้รับบริการ/ผู้มสี่วนได้เสียเกี่ยวกบัการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเลิน 

ราย 300 - 
 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

 

1. ร้อยละของระดับความ
เหมาะสมในการเปิดช่องทางการ
แจ้งเบาะแส/การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกีย่วกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเลิน (จาการ
ส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน/ผูร้ับบริการ/ผู้มสี่วนได้
เสียกับองค์การบริหารส่วนต าบล
นาเลิน) 

80  
ทุก

หน่วยงาน 

2. การเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียนเรื่องการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม/
วินัยและการทุจริต 

กิจกรรม 4 - 
 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

 

2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ต่อการปฏิบตัิหน้าที่หรือพฤติกรรม
ของเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเลิน (จากการส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนไดเ้สียกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเลิน 

80 ทุก
หน่วยงาน 

มาตรการที่ 2.2  ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนในการตดิตาม
ตรวจสอบ การฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม/วินัย
และการทุจริต 

5. การจดัช่องทางรับข้อร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแส/ความคิดเห็น และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเลิน 

ช่องทาง 4 - 
 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

 

3. ร้อยละของการตอบสนองต่อ
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจรติการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที 

80 ทุกหน่วยงาน 

6. การจัดการและแจ้งผล ข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการฝ่าฝืนประมวลจรยิธรรม/วินัย
และการทุจริต แกผู้้ร้องเรยีน 

ราย ทุกรายที่
ร้องเรียน 

- 
 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

 

โดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 90 ส านักงาน
ปลัด 



-3 
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ยุทธศาสตร์/มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่  3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้างวินับ คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
มาตรการที่ 3.1  
พัฒนาระบบและกล
ไกลในการตรวจสอบ 
ควบคุม และ ถ่วงดุล
การใช้อ านาจให้
เหมาะสม 
 

1. การสร้างมาตรฐาน/การประเมนิ ความ
โปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน 
(ตามแนวทางของส านักงาน ก.พ. และ/หรือ
ส านักงาน ป.ป.ช.) 

หน่วยงาน 25 - 
 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 64 

 

1. ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีส่วน
ร่วมในการสร้างมาตรฐาน/การ
ประเมินความโปร่งใส 

100 ทุกหน่วยงาน 

2. การตรวจสอบและด าเนินการทางวินัย
ตามส านวนการสอบสวนท่ีส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ขอให้ด าเนินการ 

ส านวน ตามที่ 
ป.ป.ช.  
แจ้ง 

- 
 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

 

2. ร้อยละของส านวนการ
สอบสวน (ตามประเด็นท่ี ป.ป.ช. 
แจ้งให้ทราบ) มีการด าเนินการได้
ครบถ้วนสมบรูณ ์

100 ส านักงาน
ปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเสริมสร้างวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และการป้องกันการทุจริต 
มาตรการที่ 4.1 พัฒนา
สมรรถนะและขีด
ความสามารถเจ้าหน้าที่
ของรัฐในการเสริมสร้าง
วินัยคุณธรรม จริยธรรม 
และป้องกันการทุจริต 

1. โครงการอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการตรวจสอบภายใน 

ครั้ง/คน 25 50,000 ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

 

1. ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีที่เกีย่วข้อง
ซึ่งผ่านการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกบั
การตรวจสอบภายใน 

80 ทุก
หน่วยงาน 

2. โครงการพัฒนาการบริหารงานคลังและ
งานพัสด ุ

ครั้ง/คน 5 50,000 ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

 

2. ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องซึ่งผ่านการพัฒนา
ศักยภาพเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ 
ด้านการเงินการพัสด ุ

80 กองคลัง 

3. โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม และ
การป้องกันการทุจริต  

ครั้ง/คน 25 100,000 ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

 

3. ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีที่เกีย่วข้อง
ซึ่งผ่านการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกบั
การสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการทุจริต 

80 ส านักงาน
ปลัด 

 
 

 
(นายวันชัย  ทองหยิบ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน 


