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ค าน า 
   การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง ทาให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ
การเมือง การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่
หน่วยงานในภาครัฐ  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้ อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีการด าเนินชีวิตที่สมควร
และมีคุณค่า  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนด
มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง  ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการ
ทุจริตได้ เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี  พ.ศ. ๑๕๖๑ 
– ๒๕๖๔  ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุงขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ   เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดกุง  ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศน์ก าหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตาม 
ค าสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็น
นโยบายระดับชาต ิด้วย  
 
 

ส านักปลัด  
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 
 
เนื้อหา หน้า 
ส่วนที่ ๑  บทน า  

        การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร ๑ 
        หลักการและเหตุผล ๓ 
        วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน ๔ 
        เป้าหมาย ๕ 
        ประโยชน์ของการจ าแผน ๕ 

ส่วนที่ ๒   แผนปฏบิตักิารปอ้งกันการทุจรติสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ๖ 
        บญัชีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แยกตาม
มิต ิ

 

        มติทิี่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ๗ 
        มติทิี่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ๑๐ 
        มติทิี่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ๑๓ 
        มติทิี่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๗ 

 
 



ส่วนที ่๑ 
 
 
 
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร 
        การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น  ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต  เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
         การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น  
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
        ลักษณะการทุจรติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  ๗  ประเภท  ดังนี ้

๑) การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วน
ใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ

หลากหลายในการตรวจสอบชองภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาก  อ านาจ  บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

         สาเหตแุละปัจจัยทีน่ าไปสูก่ารทจุรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรปุประเด็นได้   
ดังนี ้
   ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
    ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งขึ้น  
   ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด  
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ 
บุคคลเหล่านี้ 
 
 
 
 
 
 
 

บทน า 



-๒- 
๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ

การ ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ  
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
   ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่ง ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็น พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาป น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ 
ส่วนรวม  

  ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็น ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
๒.หลักการเหตุผล  
       ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหา ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูก
มองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน 
จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การ เป็นประเทศภาคี
ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against 
Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริต
เป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานความสัมพันธ ์
 
 
 
 
 



-๓- 
แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในห 
มู่ญาติ พี่น้อง และ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมี
อ านาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึก
ในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัย
ทางด้านการท างานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไก
หรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
          ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่ม
จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
ก าหนด ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้ 
         ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
         ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
         ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception                 
Index : CPI) 
         ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่ เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี 
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง องค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดกุง จึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง ใช้เป็น
กรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบ
และประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มี 

 
 
 
 
 
 



-๔- 
ประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้
ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                พ.ศ. ๒๕๔๖   
          องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอรัปช่ัน ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้ 
จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการ
ด าเนินการเรื่องโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency 
Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจน
สามารถตรวจสอบได้ 
 
  วิสัยทัศน์ 

                   “โครงสร้างพื้นฐานสะดวกปลอดภัยใส่ใจคณุภาพสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ น้อมน าหลักเศรษฐกจิพอเพียง ยึดมั่นธรรมาภิบาลบริการประชาชน ” 

   พันธกิจ 
    พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จ าเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (ต้องท าอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เราก าหนดไว้) 

๑.จัดให้มีและบ ารุงรักษาถนน ไฟฟ้าและประปา 
๒.ส่งเสริมการศึกษาและระบบการสาธารณสุข 
๓.ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
๔.จัดให้มีการรกัษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๕.ส่งเสริมให้เด็กสตรี เยาวชนผู้สูงอายุ ผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการที่ดี 
๖.ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น 
๗.การบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
๘.ส่งเสริมสนับสนุนการบริการด้านสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ 
๙.จัดให้มีการบริหาจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ด ี
๑๐.ให้มีการอนุรักษ์ป่าชุมชนและแหล่งน  าเพ่ือการเกษตรและท่องเที่ยวเชิงการ

อนุรักษ ์
๑๑.ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
    ๑) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
    ๒) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย
การเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
   ๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  
 
 
 
 
 



-๕- 
   ๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๔. เป้าหมาย  
   ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน  
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
   ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤตมิิชอบของข้าราชการ  
   ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
   ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  
   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
   ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  
   ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
   ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต  
   ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต  
   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่๒ 
 
 
 
 

๑. แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  มีรายละเอียดกรอบการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( ภาพรวม )  แยกเป็นรายมิติได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 



-๗- 
ตารางแผนปฏบิตักิารตามยทุธศาสตร์ว่าดว้ยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลกดุกุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารสว่นต าบลกุดกุงปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภบิาล 

มาตรการ/แนว
ทางการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ  หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑.การประชุม
เสริมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

ส านักปลัด 

๒.ส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดับได้
เรียนรู้และปฏิบัติ
ตามหลักธรรมา                  
ภิบาล 

๑.การรับการประเมิน
คุณธรรมจริยธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ 
อปท. 

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

ส านักปลัด 

๓.ส่งเสริมค่านยิม
การยกย่องและเชิดชู
ความดีความซื่อสัตย์
สุจริต 

๑.การส่งเสริมค่านิยม
การปฏิบัติราชการ
ด้วยความซื่อสัตย ์

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

ส านักปลัด 

๔.ส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุและผูพ้ิการ 
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส 

๑.ส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้วย
โอกาสในสังคม 

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

กองสวัสดิการ 

๕ส่งเสริมคุณธรรม
แก่พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงาน
จ้าง 

๑.โครงการยกย่อง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและ
ให้บริการดีเด่น 
๒.มาตรการส่งเสริม 
การปฏิบัติงานตาม
ประมวลคุณธรรม
จริยธรรม 

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘- 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนน
ต าบลกุดกุง 

มาตรการ/แนว
ทางการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ  หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองต่อต้าน
การทุจริตของ
ผู้บริหาร 

๑.กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

ส านักปลัด 

๒.ส่งเสริมความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

๑.มาตรการออก
ค าสั่ง มอบหมายของ
นายกองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

ส านักปลัด 

๓. สร้างความ
โปร่งใสในการ
พิจารณา เลื่อนขั้น
เงินเดอืน 

๑.กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการ
พิจารณา เลื่อนขั้น
เงินเดือน” 

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

ส านักปลัด 

๔.ควบคุม การเบิก
จ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

๑.กิจกรรม “ควบคุม 
การเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

กองคลัง 

๕.กิจกรรม “การ
พัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหา
พัสด ุ

๑.กิจกรรม “การ
พัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหา
พัสด ุ

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

กองคลัง 

๖.กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการ
ใช้จ่ายเงิน 
งบประมาณ 

๑.กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการ
ใช้จ่ายเงิน 
งบประมาณ 

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

กองคลัง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๙- 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานในสักองค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุงปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

มาตรการ/แนว
ทางการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ  หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๗.การเผยแพร ่
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อ – จัดจ้าง 

๑.โครงการเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อ – จัดจ้าง 

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

กองคลัง 
8.กิจกรรมการ 
จัดบริการสาธารณะ
และการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดย 
ทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 

๑ใกิจกรรมการ 
จัดบริการสาธารณะ
และการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดย 
ทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

ส านักปลัด 

๙.กิจกรรมการใช้
บัตร คิวในการติดต่อ
ราชการ 

๒.กิจกรรมการใช้
บัตร คิวในการติดต่อ
ราชการ 

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

ส านักปลัด 
๑๐.โครงการลด 
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการ 
ปฏิบัติราชการ 

๑.โครงการลด 
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการ ปฏิบัติ
ราชการ 

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

ทุกหน่วยงาน 

๑๑.มาตรการการ
ออกค าสั่งมอบหมาย
ของนายก อบต. 
ปลัด อบต. และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

๑.มาตรการการออก
ค าสั่งมอบหมายของ
นายก อบต. ปลัด 
อบต. และหัวหน้า
ส่วนราชการ 

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

ส านักปลัด 

๑๒.ยกย่องเชิดชู
เกียรติ หน่วยงาน/
บุคคลที่ประพฤติ 
ปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์

๑.ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
หน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติ ปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจกัษ ์

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

กองคลัง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๐- 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานในสักองค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุงปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

มาตรการ/แนว
ทางการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ  หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๓.การเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อ – จัดจ้าง 

๑.โครงการเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อ – จัดจ้าง 

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

กองคลัง 
8.กิจกรรมการ 
จัดบริการสาธารณะ
และการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดย 
ทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 

๑ใกิจกรรมการ 
จัดบริการสาธารณะ
และการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดย 
ทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

ส านักปลัด 

๙.กิจกรรมการใช้
บัตร คิวในการติดต่อ
ราชการ 

๒.กิจกรรมการใช้
บัตร คิวในการติดต่อ
ราชการ 

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

ส านักปลัด 
๑๐.โครงการลด 
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการ 
ปฏิบัติราชการ 

๑.โครงการลด 
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการ ปฏิบัติ
ราชการ 

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

ทุกหน่วยงาน 

๑๑.มาตรการการ
ออกค าสั่งมอบหมาย
ของนายก อบต. 
ปลัด อบต. และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

๑.มาตรการการออก
ค าสั่งมอบหมายของ
นายก อบต. ปลัด 
อบต. และหัวหน้า
ส่วนราชการ 

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

ส านักปลัด 

๑๒.ยกย่องเชิดชู
เกียรติ หน่วยงาน/
บุคคลที่ประพฤติ 
ปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์

๑.ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
หน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติ ปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจกัษ ์

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

กองคลัง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลกุด
กุง 

มาตรการ/แนว
ทางการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ  หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.มาตรการ 
“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุด
กุง ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น” 

๑มาตรการ 
“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุด
กุง ให้มีประสทิธิภาพ
มากยิ่งขึ้น” 

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

ส านักปลัด 

๒.กิจกรรม “การ
ออกระเบียบจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดกุง” 

๒.กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดต้ังศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดกุง” 

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

ส านักปลัด 

๓.กิจกรรม “อบรม
ให้ความรู้ตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540” 

๓.กิจกรรม “อบรม
ให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 
2540” 

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

ส านักปลัด 

๔.มาตรการ 
“เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารที่ส าคญัและ 
หลากหลาย” 

๑.มาตรการ 
“เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารที่ส าคญัและ 
หลากหลาย” 

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

ส านักปลัด 

๕.กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้าน การเงิน 
ก.ารคลัง พัสดุ และ 
ทรัพย์สินของ อบต. 
และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การเงินการคลัง” 

๑.กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้าน การเงิน 
ก.ารคลัง พัสดุ และ 
ทรัพย์สินของ อบต. 
และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การเงินการคลัง” 

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๑๒- 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลกุด
กุง 

มาตรการ/แนว
ทางการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ  หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๖.มาตรการ “จัดให้
มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดกุง” 

๑.มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดกุง” 

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

ส านักปลัด 

๗. .มาตรการก าหนด
ขั้นตอน/
กระบวนการเรื่อง 
ร้องเรียน 

๑. .มาตรการก าหนด
ขั้นตอน/กระบวนการ
เรื่อง ร้องเรียน 

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

ส านักปลัด 

๘.มาตรการแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุด
กุง 

๑.มาตรการแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุด
กุง 

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

ส านักปลัด 

๙.การส่งเสริมและ 
สนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชน 

๑.การส่งเสริมและ 
สนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชน 

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

ส านักปลัด 
๑๐.มาตรการแต่งต้ัง
ตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง 

๑.มาตรการแต่งต้ัง
ตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง 

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

กองคลัง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๓- 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปอ้งกันและปราบปรามการจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดกุง 

มาตรการ/แนว
ทางการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ  หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.โครงการจัดท า
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี
งบประมาณ 

๑.๑.โครงการจัดท า
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี
งบประมาณ 

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

ตรวจสอบภายใน 

๒.มาตรการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการ 
บริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการ บรรจุ
แต่งต้ัง การโอน ย้าย 

๑.มาตรการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการ 
บริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการ บรรจุ
แต่งต้ัง การโอน ย้าย 

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

ส านักปลัด 

๓.กิจกรรมการจัดหา 
คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง จากตัวแทน
ชุมชน 

๑.กิจกรรมการจัดหา 
คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง จากตัวแทน
ชุมชน 

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

ส านักปลัด 

๔. .กิจกรรมการติด
ป้าย ประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 

๑. .กิจกรรมการติด
ป้าย ประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

ส านักปลัด 

๕.กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 

๑.๓.กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้
มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 

    เป็นโครงการที่ไม่ใช้
งบประมาณด าเนินการ 

กองคลัง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


