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ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติวาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) และใหหนวยงานภาครัฐแปลง แนวทางและ

มาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 5 ป และ แผนปฏิบัติราชการ

ประจําป ตามท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) เสนอ โดยใหหนวย

งานภาครัฐดําเนินการโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ แผนปฏิรูปประเทศดานตางๆ

ซ่ึงกลไกการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ประกอบดวย 3 ระดับ คือ (1) คณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ (คตช.) เปนกลไกระดับนโยบาย (2) ศูนย

อํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) เปนกลไกประสาน การขับเคลื่อนในภาพรวมของประเทศ และ (3)

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวง เปนกลไกขับเคลื่อนการปฏิบัติการระดับกระทรวง โดยมี

ศปท.จังหวัด เปนกลไกขับเคลื่อนระดับภูมิภาคและทองถ่ิน

ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว และเปนไปตามแนวนโยบายของ

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.) องคการบริหารสวนตําบลนาไหม ไดจัดทําแผน
ปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐขององคการบริหารสวนตําบลนาไหมประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖4 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใชเปนแนวทางในการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลนาไหม และ เปนเครื่องมือในการบริหารองคกรใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงประกาศใช
แผนปฏิบัติการดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

(นายนิรันดร โคตรปจจิม)

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาไหม



คํานํา

ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 ไดเห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติ วาดวยการ

ปองกันและปรามปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และใหหนวยงานภาครัฐ แปลงแนวทาง

มาตรการตามยุทศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติ กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย พลเอก

อนุพงษ เผาจินดา ได ใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยไดเนนยําใหทุกหนวยงานใน

สังกัดกระทรวง มหาดไทย ปฏิบัติงานดวยความถูกตองตามระเบียบ ขอกฎหมาย และใหนํามาตรการการปองกัน

และปราม ปรามการทุจริตมาเปนโครงการท่ีมีประโยชนตอประชาชน ใหองคกรในภาครัฐจัดทําแผนยุทธศาสตร

และแผนปฏิบัติการใหสอดรับกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายก

รัฐมนตรีเปนประธาน ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแลใหองคกรในภาครัฐจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ

การ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน

แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร อํานวยการและประสานการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ ติดตามประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรค ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ซ่ึงคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ไดมีมติ

เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางเปนรูปธรรมตอไป

องคการบริหารสวนตําบลนาไหม ในฐานะสวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ไดตระหนัก
ถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เนื่องจากปจจุบันปญหาการทุจริตในภาครัฐได
ทวีความรุนแรงและขยายวงกวางมากขึ้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่ทุกภาคสวนตอองเขามามีบทบาทรวมกันแกไข
ปญหาดังกลาวอยางจริงจัง ดวยการสรางระบบการปองกันและควบคุมการปฏิบัติงานภายในหนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพ ในการนี้ จึงไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐขององคการ
บริหารสวนตําบลนาไหมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้ึน โดยมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ท้ัง 4 ยุทธศาสตร และเปนไปตามตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาไหม ประจําปงบประมาณ 2564 ตัวช้ีวัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต ท้ังนี้ เพื่อใชเปนแนวทางดําเนินการดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม และเกิดความโปรงใสในการบริหาร
ราชการทุกระดับ เพื่อรักษาไวซึ่งประโยชนของประเทศชาติและประชาชนตอไป

องคการบริหารสวนตําบลนาไหม



สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1
ขอมูลเบื้องตนของหนวยงานภาครัฐ
- ขอมูลท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลนาไหม 1

ส่วนที่ 2
- แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐขององคการบริหารสวนตําบลนาไหม
ประจําปงบประมาณ 2564 9

ตารางท่ี 1 ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และมาตรการ 10
ตารางท่ี 2 โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ 13



ส่วนท่ี 1
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ส่วนท่ี 1

ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนตําบลนาไหม

ข้อมูลด้านกายภาพ
 ท่ีตั้ง และอาณาเขต

องคการบริหารสวนตําบลนาไหม เดิมเปนสภาตําบลนาไหม ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 19 มกราคม พ.ศ.

2539 ไดยกฐานะสภาตําบลตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 เปนผลใหสภาตําบลนาไหมเปลี่ยนแปลงฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลนา

ไหม ตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม 2539 เปนตนมา

อาณาเขต
ตําบลนาไหม อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี มีพื้นท่ีติดตอกับสวนตางๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลถอนนาลับ อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี และ

ตําบลนาหนัง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ทิศใต้ ติดตอกับตําบลนาคํา อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลบานดุง อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลสรางคอม และตําบลหินโงม อําเภอสรางคอม

จังหวัดอุดรธานี

ขนาดพ้ืนท่ี
ตําบลนาไหม มีเนื้อท่ีประมาณ 115.47 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 64,222 ไร

ลักษณะภูมิประเทศ
องคการบริหารสวนตําบลนาไหม พื้นท่ีสวนใหญเปนท่ีราบสูง ประมาณ 10 – 15 เปอรเซ็นต

ของพื้นท่ีท้ังหมด เดิมเปนดินปนทราย และดินปนลูกรัง สภาพพื้นท่ีโดยท่ัวไปมีความเหมาะสมกับการทํา

เกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว
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การปกครอง

หมู่บ้าน

จํานวนหมูบานในเขต อบต. เต็มหมูบาน มีจํานวนท้ังส้ิน 13 หมูบาน

จํานวนหมูบานในเขต อบต. ท่ีไมเต็มหมูบาน (บางสวน) - หมูบาน

องคการบริหารสวนตําบลนาไหม มีกํานันตําบลนาไหม ชื่อ วีระพงศ แพงบุตรดี

โดยแบงเขตการปกครองพื้นท่ีจํานวน 13 หมูบาน ไดแก

หมูที่ ชื่อหมูบาน ชื่อผูใหญบาน พื้นท่ีท้ังสิ้นของหมูบาน(ไร)

1 บานนาไหม นายจิรพงศ คําสุขดี 4221

2 บานผึ้ง นายสัญชัย ทามะฤทธิ์ 6239

3 บานนาขี้นาค นายเพียรชัย โทหา 5,819

4 บานกุดดู นายมนัส ศรีสุธรรม 4,406

5 บานทาบอยาง นายมังกร จิระชาติ 4,776

6 บานวังคางฮูง นายศรีจิตร ทุยโทชัย 5,008

7 บานนาคําวัง นายชาติชาย แสวงผล 5,599

8 บานสุวอ นายวีระพงศ แพงบุตรดี 4,377

9 บานแสนอุดม นายไพฑูรย ยุงชัยสง 5,017

10 บานเมืองนาซํา นายคําสอน พิมพบูรณ 4,616

11 บานศรีบุญทัน นายสุดสยาม อุตรธรณ 4,766

12 บานโนนประเสริฐ นายธนาวุธ โทหา 4,436

13 บานทุงกวางพัฒนา นายเตียง พลแสง 4,942

รวม 64,222
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ประชากร

ประชากรท่ีอยู่อาศัยยู่จริง

ประชากรรวมท้ังสิ้น 10,471คน แยกเปนชาย 5,279 คน หญิง 5,192คน

ระบบเศรษฐกิจ

อาชีพ

อาชีพหลัก ประชากรสวนใหญ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน ทํานา ทําไร ทําสวน เลี้ยงสัตว

และคิดอัตราการทํางาน คิดเปนรอยละ 84.8 ของการทําการเกษตรท้ังหมด รองลงมาคือการทําไร คิดเปนรอย

ละ 7.0 อันดับสามคือการทําสวนยางพารา คิดเปนรอยละ 1.9 จะเห็นไดวาประชากรสวนใหญของตําบลนา

ไหมประกอบอาชีพเกษตรกรรม เน่ืองจากภูมิประเทศ เปนท่ีราบสูง และภูมิอากาศรอนชื้นเหมาะสมแกการปลูก

พืช และเลี้ยงสัตว

อาชีพรอง ประชากรสวนใหญมีอาชีพรอง คือ การรับจางทั้งในและนอกพ้ืนที่ แตสวนใหญจะมีการ

อพยพไปทํางานนอกพื้นที่ซึ่งสวนใหญ คือการทํางานกอสราง และบางสวนก็ไปทํางานยังตางประเทศ ซึ่งสามาร

ถนําเงินตราเขาประเทศไดมาก

หมู ชื่อหมูบาน จํานวนประชากร จํานวนหลังคาเรือน

(หลัง)ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)

1 บานนาไหม 182 172 354 99

2 บานผึ้ง 505 497 1002 241

3 บานนาขี้นาค 384 386 770 209

4 บานกุดดู 393 363 756 208

5 บานทาบอยาง 287 284 571 128

6 บานวังคางฮูง 531 523 1054 310

7 บานนาคําวัง 602 593 1195 308

8 บานสุวอ 278 269 547 159

9 บานแสนอุดม 486 473 959 223

10 บานเมืองนาซํา 488 439 927 223

11 บานศรีบุญทัน 410 398 808 203

12 บานโนนประเสริฐ 297 310 607 177

13 บานทุงกวางพัฒนา 463 498 961 246
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ข้อมูลด้านสังคม

ด้านการศึกษา

ทางดานการศึกษาตําบลนาไหม มีโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษา1 แหง และระดับชั้น
ประถมศึกษา จํานวน 7 แหง คือ

1. โรงเรียนนาไหมพิทยาคม ฯตั้งอยูพื้นท่ี หมูที่ 8 บานสุวอ ตําบลนาไหม
อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

2. โรงเรียนบานน้ําผึ้งประชาสรรค ตั้งอยูท่ี หมูที่ 2 บานผึ้ง ตําบลนาไหม
อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

3. โรงเรียนบานกุดดูอุดมวิทยตั้งอยูท่ี หมูที่ 4 บานกุดดู ตําบลนาไหม

อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

4. โรงเรียนบานทาบอยาง ตั้งอยูท่ี หมูที5่ บานทาบอยาง ตําบลนาไหม

อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

5. โรงเรียนบานวังคางฮูงตั้งอยูที่ หมูที่ 6 บานวังคางฮูง ตําบลนาไหม

อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

6. โรงเรียนบานนาคําวัง ตั้งอยูท่ี หมูที่ 7 บานนาคําวัง ตําบลนาไหม

อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

7. โรงเรียนบานเมืองนาซําตั้งอยูท่ี หมูที่ 10 บานเมืองนาซํา ตําบลนาไหม

อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

8. โรงเรียนบานนาไหม ตั้งอยูท่ี หมูที่ 11 บานศรีบุญทัน ตําบลนาไหม

อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 9 ศูนย์ คือ

1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดดู (ถายโอนจาก สปช.) ตั้งอยูพื้นท่ี หมูที่ 4 บานกุดดูตําบลนาไหม
อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานน้ําผึ้งประชาสรรค (ถายโอนจาก สปช.)ตั้งอยูพื้นท่ี หมู 2บานผึ้ง
ตําบลนาไหม อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานทาบอยาง (ถายโอนจาก สปช.) ตั้งอยูพื้นท่ี หมูที่ 5 บานทาบอยาง
ตําบลนาไหม อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานทุงกวางพัฒนา (ถายโอนจาก พัฒนาชุมชน) ตั้งอยูพื้นท่ี หมูที่ 13
บานทุงกวางพัฒนา ตําบลนาไหม อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุวอ (ถายโอนจากกรมศาสนา) ตั้งอยูพื้นท่ี หมู 8 ตําบลนาไหม
อําเภอบานดุงจังหวัดอุดรธานี

6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสุวรรณภูมิ (ถายโอนจากกรมศาสนา) ตั้งอยูพื้นท่ีหมู 7 บานนาคําวัง
ตําบลนาไหม อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

7. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญทัน (ถายโอนจากกรมศาสนา) ตั้งอยูพื้นท่ีหมู 11บานศรีบุญทัน
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ตําบลนาไหม อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

8. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังคางฮูง ตั้งอยูพื้นท่ี หมู 6 บานวังคางฮูงตําบลนาไหม

อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

9. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาซํา ตั้งอยูพื้นท่ี หมู 10บานนาซําตําบลนาไหม

อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

ศาสนา

- ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือศาสนาคริตส

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัด 24 แหง

- สํานักสงฆ 5 แหง

- โบสถ 5 แหง

- คริสตจักร 1 แหง

- เมรุ 4 แหง

ท่ี สถาบัน

/องค์กรทางศาสนา (วัด)

ท่ีตั้ง ท่ี สถาบัน

/องค์กรทางศาสนา (วัด)

ท่ีตั้ง

1 วัดโพธิ์ศรี ม.1 16 วัดป่าแสนอุดม ม.9

2 วัดศิริชัยเจริญ ม.2 17 วัดป่าเถรภูมิ ม.10

3 วัดโนนสวรรค ม.2 18 วัดเทพประดิษฐ ม.10

4 วัดพิลาวัลยธิยาราม ม.3 19 วัดศรีบุญทันบํารุงธรรม ม.11

5 วัดป่าพิทักษธรรม ม.3 20 วัดศรีนวลวนาราม ม.12

6 วัดศรีมงคลประดู ม.4 21 วัดป่าโนนจําปา ม.12

7 วัดศรีบุญเรือง ม.5 22 วัดคําอีเกง ม.4

8 วัดป่าเทพสถิตย ม.5 23 วัดศรีโนนเรือง ม.13

9 วัดอุดมมงคล ม.6 24 วัดคริสต ม.13

10 วัดป่าสถิตยธรรม ม.6

11 วัดสุวรรณภูมิ ม.7

12 วัดป่านาคําวัง ม.7

13 วัดศรีสุวอ ม.8

14 วัดโพธิ์ทองวราราม ม.8

15 วัดสมหาสามัคคี ม.9

รวมท้ังหมด 24 แห่ง
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ประเพณี

- ประเพณีท่ีสําคัญในตําบล คือ ประเพณีบุญบั้งไฟ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นท่ี อบต. จะคอนขางสมบูรณ ตลอดจนดินมีความ

เหมาะสมในการเพาะขาว และพืชสวน

- พื้นท่ีป่าสาธารณะท้ังหมด 2,000ไร

ข้อมูลอ่ืน ๆ

การสาธารณสุข

สถานที่อนามัยประจําตําบล/ หมูบาน (ตั้งอยูหมูที่ 1 บานนาไหม) 1 แหง

 ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน 13 แหง

 กลุม ผสส./ อสม. 13 แหง

 กลุมสตรีแมบาน 13 แหง

 อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา รอยละ 100 %

การคมนาคม

การคมนาคมระหวางบานในแตละหมูบานเปนถนนลาดยางของ ร.พ.ช. เดิม แตการคมนาคมภายใน

หมูบานเปนถนน คสม. (คอนกรีตเสริมไมไผ) ถือวาคอนขางสะดวก

ถนนลาดยาง 5 สาย

ถนนลูกรัง/ดิน 21 สาย

ถนน คสล. 65 สาย

การโทรคมนาคม

 ท่ีทําการไปรษณียโทรเลข (ศูนยประจําตําบล) 1 แหง

การไฟฟ้า

การไฟฟาเขาท่ัวถึงท้ัง 13 หมูบาน จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟาใช 2,269 หลังคาเรือน แตยังขาด

แคลนไฟฟาสาธารณะ ทําใหถนนมืดในยามค่ําคืน

การประปา

ประชาชนมีน้ําประปาใชทั้งหมด 13 หมูบาน

แหล่งนํ้าธรรมชาติ

 ลําน้ํา, ลําหวย 23 สาย

 บึง, หนอง 15 แหง

แหลงน้ําที่สรางข้ึน

 ฝาย 23 แหง

 บอน้ําดื่ม (บอขุด) 156 แหง



-7-

 บอโยก 41 แหง

 บอบาดาล - แหง

 สระน้ํา 302 แหง

 คลองสงน้ํา 19 แหง

 อื่น ๆ (ถังเก็บน้ํา) 32 แหง

จุดเดนของพื้นท่ี (ท่ีเอื้อตอการพัฒนาตําบล)

มีแหลงน้ําขนาดใหญเหมาะท่ีจะเปนแหลงจําหนายปลาน้ําจืด และพัฒนาเพื่อใชในการเกษตร และ

พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนในอนาคต

ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบลนาไหม

1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม และคุณภาพชวีติ

2. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ

3. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน

4. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม

5. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการอนุรกัษ์ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

6. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืง การปกครองและการบรหิาร

1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคมและคุณภาพชวีติ

1.1 แนวทางการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

1.2 แนวทางการพฒันาชมุชน

1.3 แนวทางการป้องกนัลาํบาํบดั ผูย้าเสพตดิ

1.4 แนวทางการพฒันาดา้นการสงเคราะหเ์บี้ยยงัชพี และสวสัดกิารสงัคม

1.5 แนวทางการเสรมิสรา้งสุขภาพอนามยัของคนในชมุชน

1.6 แนวทางการป้องกนั และระงบัโรคตดิต่อ

2. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ

2.1 แนวทางการพฒันาดา้นการส่งเสรมิการประกอบอาชพีใหก้บัประชาชน

2.2 แนวทางการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

2.2 แนวทางการส่งเสรมิการเกษตร

3. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน

3.1 แนวทางการพฒันาดา้นการก่อสรา้ง บาํรุงรกัษา ซ่อมแซมถนน สะพานและรางระบายนํา้

3.2 แนวทางการพฒันาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
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3.3 แนวทางการก่อสรา้ง บาํรุงรกัษาระบบประปาหมูบ่า้น

4. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม

4.1 แนวทางการพฒันาการจดัการศึกษาและการเรยีนรู ้

4.2 แนวทางการพฒันาดา้นการส่งเสรมิกจิกรรมทางพระพทุธศาสนา

4.3 แนวทางการพฒันาดา้นการอนุรกัษ์ ส่งเสรมิ ฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถิน่

4.4 แนวทางการพฒันาดา้นการกฬีา และนนัทนาการ

5. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการอนุรกัษ์ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

5.1 แนวทางการส่งเสรมิอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

5.2 แนวทางการบรหิารจดัการมลพษิและปญัหาของขยะมลูฝอย

6. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืง การปกครอง และการบรหิาร

6.1 แนวทางดา้นการพฒันาบคุลากร และองคก์ร

6.2 แนวทางการพฒันาการมส่ีวนร่วมของประชาชน

6.3 แนวทางการพฒันาปรบัปรุงเครื่องมอื เครื่องใชแ้ละสถานทีป่ฏบิตังิาน

6.4 แนวทางการพฒันาการปรบัปรุงระบบเอกสาร และพฒันาประสทิธภิาพการจดัเกบ็รายได ้

6.5 แนวทางการตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิผลการบรหิารงานดา้นการใชจ่้ายงบประมาณ

พนัธกจิ

1. จดัใหม้แีละบาํรุงรกัษาทางบก และ ทางนํา้

2. บาํรุงและส่งเสรมิการประกอบอาชพีของประชาชน

3. ส่งเสรมิการศึกษาและการรบัรูข้า่วสารของประชาชน

4. การพฒันาแหลง่นํา้

5. การส่งเสรมิดา้นสุขภาพอนามยัของประชาชน

6. การกาํจดัขยะและสิง่ปฏกูิล

7. ส่งเสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตย

จดุมุง่หมายเพือ่การพฒันา

1. การคมนาคมท ัง้ทางบกและทางนํา้มคีวามสะดวก รวดเร็ว

2. ประชาชนมอีาชพีและมรีายไดพ้อเพยีง

3. ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น และเปิดโอกาสในการรบัรูข้า่วสารเพิม่มากขึ้น

4. มแีหลง่นํา้เพยีงพอกบัการเกษตร และอปุโภค- บรโิภค

5. ประชาชนมสีุขภาพอนามยัทีด่สีมบูรณ์

6. ประชาชนมคีวามเป็นอยู่ทีด่ปีลอดภยั

7. ประชาชนมสี่วนร่วมทางการเมอืงการปกครอง



ส่วนท่ี 2
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตําบลนาไหม

ประจําปีงบประมาณ 2564



ส่วนท่ี 2
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตําบลนาไหม ประจําปีงบประมาณ 2564

ตารางท่ี 1 ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และมาตรการ

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ

1) เสริมสรางจิตสํานึก

คานิยมให บริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาล

- สรางจิตสํานึกท่ีดีโดยสงเสริมให

ใชหลักธรรมคําส่ังสอนของ

พระพุทธศาสนามาใชในการ

ทํางาน

บุคลากรในทุกองคกรไดนอมนํา

คําส่ังสอนของพระพุทธเจาไปปรับ

ใชในการทํางาน

รอยละ 80 สงเสริมการปฏิบัติงานและการ

ดําเนินชีวิตตามหลักคําสอนของ

พระพุทธเจา

- เพื่อใหขาราชการ พอคา

ประชาชน มีจิตสํานึกท่ีดี เห็น

คุณคาของการดําเนินชีวิตตาม

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

และนําไปเปนแนวปฏิบัติใน

ชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข

จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรมเขาวัดฟง

ธรรม

จํานวน 23 ครั้ง สงเสริมใหเจาหนาท่ีของรัฐได

ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทาง

คุณธรรม และจริยธรรม

- เพื่อเสริมสรางใหผูบริหาร

ขาราชการ ลูกจาง มีจิตสํานึก

คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และ

ทํางานยึดหลักธรรมาภิบาล

จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการอบรม จํานวน 15 ครั้ง สงเสริมคานิยม ยกยอง และเชิด

ชูความดี ความซ่ือสัตย และ

ตอตานการทุจริต
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ

2) เสริมสรางความเขมแข็ง

ปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตภาครัฐ

- สรางระบบโครงสรางการ

ดําเนินการ ตรวจสอบอยางเปน

ระบบ และเปนรูปธรรม มากกวา

นามธรรม และสงเสริมใหทุก

หนวยงานมีกลไกลถวงดุลอํานาจ

ในการตรวจสอบ

จํานวนเรื่องรองทุกขที่ไดรับการ

ตรวจสอบ

รอยละ 100 เสริมสรางการมีประสิทธิภาพใน

การบังคับใชกฎหมายท่ีใชในการ

ตรวจสอบการทุจริตในภาครัฐ

- เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งชอง

หนวยงาน

จํานวนครั้ง/จํานวนบุคลากรท่ี

ปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ

ไดรับการอบรมใหมีความเขาใจ

การควบคุมภายใน

จํานวน 10 คน / 3 ครั้ง พัฒนาระบบและกลไกการ

ตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุล

การใชอํานาจใหเหมาะสม ชัดเจน

และมีประสิทธิภาพ

- เพื่อใหขาราชการตระหนักถึง

เกียรติและหนาที่ ศักดิ์ศรี มี

แนวทางชัดเจนในการปฏิบัติ

ราชการมีความโปรงใส

จํานวนบุคลากรท่ีเขารับการ

ฝึกอบรม

จํานวน 80 คน สงเสริมสงเสริมใหมีการปฏิบัติ

ราชการดวยความโปรงใส
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ

3) เสริมสรางสมรรถนะ

เจาหนาที่ของรัฐในการ

ปองกันและปราบปรามทุจริต

ภาครัฐ

- มุงพัฒนาขีดความสามารถของ

เจาหนาที่ของรัฐในการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตให

สัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพ

รอยละของบุคลากรไดรับการ

อบรมดานการปองกันและการ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

และมีขีดความสามารถท่ีเหมาะสม

ในการปฏิบัติงาน

รอยละ 80 บูรณาการกับองคกรทุกภาคสวน

ในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตภาครัฐ

- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ

บุคลากรในการปองกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

จํานวนคน /ครั้ง ท่ีเขารวม

โครงการ

จํานวน 2 คน / ครั้ง เสริมสรางการมีประสิทธิภาพใน

การบังคับใชกฎหมายท่ีใชในการ

ตรวจสอบการทุจริตในภาครัฐ
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ตารางท่ี 2 โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหหนวยงานทุกภาคสวนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม
หน่วย

นับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้รับผิดชอบ/

ผู้สนับสนุน

ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน

เป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

1.1 สงเสริมใหเจาหนาท่ีของ

รัฐไดประพฤติปฏิบัติตนตาม

มาตรฐานทางคุณธรรมและ

จริยธรรม

โครงการอบรมจริยธรรม จํานวนครั้ง 1 ครั้ง/ป 50,000 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาไหม

1.2 ปลูกจิตสํานึก คานิยม

คุณธรรม จริยธรรม และสราง

วินัยแกขาราชการในองคกร

การประชาสัมพันธปลูก

จิตสํานึกคานิยมคุณธรรมและ

สรางวินัยแกขาราชการใน

องคกร

จํานวนครั้ง 2 ครั้ง/ป - สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาไหม
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ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม
หน่วย

นับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้รับผิดชอบ/

ผู้สนับสนุน

ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน

เป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

2.1 สงเสริมการมีสวนรวมภาค

ประชาชนในการติดตาม

ตรวจสอบ

จัดใหมีชองทางการรับเรื่อง

รองเรียน

ชองทาง 3 ชองทาง - สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาไหม

2.2 สงเสริมสิทธิในการรับรู

และการเขาถึงขอมูลขาวสาร

โครงการจัดตั้งศูนยขอมูล

ขาวสาร

จํานวนศูนย จัดตั้งศูนย

ขอมูลขาวสาร

1 ศูนย

- สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาไหม

2.3 การปองกันและแกไข

ปญหาที่อาจกอใหเกิดการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบใน

การปฏิบัติราชการ

จัดทําระบบการรับเรื่อง

รองเรียน /ขอคิดเห็นและระบบ

การตอบสนองตอขอหารือ/

ขอคิดเห็นทางเว็บไซต และ

กลองรับเรื่องรองเรียน/

ขอคิดเห็น

ระดับ

ความสําเร็จ

รอยละ 100 - สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาไหม
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ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งแกหนวยงานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม
หน่วย

นับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้รับผิดชอบ/

ผู้สนับสนุน

ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน

เป้าหมาย งบประมาณ

(บาท)

3.1 เสริมสรางความเขมแข็ง

แกหนวยงานตอตานการทุจริต

จัดประชุมผูบริหาร/ขาราชการ

ลูกจาง และพนักงานจาง เนน

ย้ําความโปรงใสปลอดทุจริต

และตรวจสอบได

จํานวนครั้ง จํานวน 3 ครั้ง

/ป

- สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาไหม
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ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางสมรรถนะเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ลงชื่อ ผูอนุมัติ

(นายนิรันดร โคตรปจจิม)

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาไหม

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม
หน่วย

นับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้รับผิดชอบ/

ผู้สนับสนุน

ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน

เป้าหมาย งบประมาณ (บาท)

4.1 พัฒนาขีดความสามารถ

ของเจาหนาที่ของรัฐในการ

ปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต

สงเจาหนาที่เขารวมโครงการท่ี

หนวยงานตางๆ จัดข้ึน

ระดับ

ความสําเร็จ

รอยละ 100 - ทุกสวนงาน องคการบริหารสวนตําบลนาไหม

4.2 สรางบุคลากรมืออาชีพ

ปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต

สงเจาหนาที่เขารับการ

ฝึกอบรมและศึกษาจาก

หนวยงานท่ีจัดฝึกอบรม

จํานวน

หลักสูตร

ไมนอยกวา 3

หลักสูตร/ป

- ทุกสวนงาน องคการบริหารสวนตําบลนาไหม
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