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ค ำน ำ 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๖๕ ได้ก ำหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล เพื่อใช้เป็นกรอบ ในกำรจัดท ำ
แผนต่ำงๆ ให้สอดคล้องและบูรณำกำรร่วมกัน เพื่อให้ เกิดเป็นพลังผลักดันน ำไปสู่ เป้ ำหมำยแห่ง                 
กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ซึ่งในกำรพัฒนำให้ได้ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้องค์กรของรัฐทุกองค์กร องค์กร ภำค
ประชำชน รวมถึงประชำชนต่ำงเป็นฟันเฟืองส ำคัญที่จะร่วมสร้ำงพลังผลักดันให้กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ 
ประเทศให้เกิดควำมเจริญก้ำวหน้ำ และเห็นผลเป็นรูปธรรมแต่กลับมีปัญหำกำรทุจริต ซึ่งเป็นปัญหำใหญ่ ของ
สังคมไทยมำเป็นเวลำนำนและฉุดรั้งควำมเจริญก้ำวหน้ำกำรพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำร แข่งขัน
ของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีควำมรุนแรงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้เกิดควำมเสียหำยในวงกว้ำง โดยส่งผล
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบกำรเมืองกำรปกครองและกำรบริหำรรำชกำรเป็น อย่ำงมำก กำร
แก้ไขปัญหำกำรทุจริตจึงเป็นสิ่งส ำคัญที่หน่วยงำนในภำครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงำนหลักในกำร ขับเคลื่อนประเทศให้มี
ควำมเจริญก้ำวหน้ำ สำมำรถแข่งขันกับต่ำงประเทศได้อย่ำงทัดเทียมจึงต้องประสำน ควำมร่วมมือทั้งภำครัฐและ
ภำคเอกชน และภำคประชำชนเพื่อร่วมพัฒนำปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำร และกำรพัฒนำบุคลำกรควบคู่ไป
พร้อมๆกัน โดยปลูกฝังควำมซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจน ค่ำนิยมอื่นๆ ที่ถูกต้องรวมทั้งเข้ำใจวิถี
ด ำเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่ำ 

ประกอบกับส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้มีมติในครำวประชุมคณะกรรมกำรป.ป.ช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 5 
มกรำคม ๒๕๖๓ ให้ขยำยกรอบเวลำของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม กำรทุจริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๕ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ ในกำรขับเคลื่อน
แผนงำนและแดงถึงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตต่อสำธำรณชน องค์กำร บริหำรส่วนต ำบลกุด
กุง จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) 
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ รวมทั้ง นโยบำยกำรป้องกันกำร
ทุจริตของผู้บริหำรสูงสุดขององค์กร และเพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกใน กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ
รำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดกุง ให้กำรด ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรม รวมถึงมำตรกำรต่ำงๆ 
ปรำศจำกซึ่งกำรทุจริต มีควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้รวมทั้งเพื่อเป็นกำร ยกระดับมำตรฐำนในกำร
ป้องกันกำรทุจริตซึ่งเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันส ำหรับกำรปฏิบัติงำนขององค์กำร บริหำรส่วนต ำบลกุดกุง ได้
ท ำงำนให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชำชนในท้องถิ่น และไม่ท ำให้ประชำชนใน ท้องถิ่นเกิดควำมคลำงแคลงใจใน
กำรท ำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดกุง อีกทั้งเป็นกลไกส ำคัญใน กำรป้องกันไม่ให้มีกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่
ในกำรบริหำรรำชกำรโดยมิชอบได้อีกทำงหนึ่ง 

                                                                 ส ำนักปลัด 
                                                                                           องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดกุง 

      อ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
 

 
 



สารบญั 
 
เนื้อหา หน้า 
ส่วนที่ ๑  บทน า  

        กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริตในองค์กร ๑ 
        หลักกำรและเหตุผล ๓ 
        วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน ๔ 
        เป้ำหมำย ๕ 
        ประโยชน์ของกำรจ ำแผน ๕ 

ส่วนที่ ๒   แผนปฏบิตักิารปอ้งกันการทุจรติสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ๖ 
        บญัชีแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แยกตำม
มิต ิ

 

        มติทิี่ ๑ กำรสร้ำงสังคมไม่ทนต่อกำรทุจริต ๗ 
        มติทิี่ ๒ กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ๑๐ 
        มติทิี่ ๓ กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน ๑๓ 
        มติทิี่ ๔ กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร
ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๗ 

 
 



ส่วนที ่๑ 
 
 
 
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร 
        กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องกำรบ่งชี้ควำมเสี่ยงของกำรทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยกำรประเมินโอกำสกำรทุจริตที่จะเกิดขึ้น  ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงำนที่อำจเกี่ยวข้องกับกำรทุจริต  เพื่อพิจำรณำว่ำกำรควบคุมและกำรป้องกันกำรทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลหรือไม่ 
         การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่ำ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรขยำยตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น  ได้แก่ 
กำรกระจำยอ ำนำจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่ำโดยหลักกำรแล้วกำรกระจำยอ ำนำจมีวัตถุประสงค์
ส ำคัญเพื่อให้บริกำรต่ำงๆของรัฐสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของชุมชนมำกขึ้น  มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
แต่ในทำงปฏิบัติท ำให้แนวโน้มของกำรทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมำกยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
        ลักษณะการทุจรติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำแนกเป็น  ๗  ประเภท  ดังนี ้

๑) กำรทุจริตด้ำนงบประมำณ  กำรท ำบัญชี  กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง และกำรเงินกำรคลัง ส่วน
ใหญ่เกิดจำกกำรละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) สภำพหรือปัญหำที่เกิดจำกตัวบุคคล 
๓) สภำพกำรทุจริตอันเกิดจำกช่องว่ำงของกฎระเบียบและกฎหมำย 
๔) สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่เกิดจำกกำรขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจและขำด

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภำพหรือลักษณะปัญหำที่เกิดจำกกำรขำดประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ 
๖) สภำพหรือลักษณะของปัญหำของกำรทุจริตที่เกิดจำกกำรตรวจสอบ ขำดควำมหลำกหลำย

ในกำรตรวจสอบชองภำคส่วนต่ำงๆ 
๗) สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่เกิดจำก  อ ำนำจ  บำรมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

         สาเหตแุละปัจจัยทีน่ าไปสูก่ารทจุรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็นได้   
ดังนี ้
   ๑) โอกาส แม้ว่ำในปัจจุบันมีหน่วยงำนและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำร ทุจริตแต่พบว่ำ ยังคงมีช่องว่ำงที่ท ำให้เกิดโอกำสของกำรทุจริต ซึ่งโอกำสดังกล่ำวเกิดขึ้นจำกกำรบังคับใช้ 
กฎหมำยที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมำย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ ำนำจหน้ำที่โดยเฉพำะข้ำรำชกำรระดับสูงก็เป็นอีก 
โอกำสหนึ่งที่ท ำให้เกิดกำรทุจริต 
    ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่ำสภำวะทำงเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท ำ
ให้คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่กำรสร้ำงควำมร่ ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้ำหน้ำที่มีแนวโน้มที่จะท ำ
พฤติกรรมกำร ทุจริตมำกยิ่งขึ้น  
   ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส กำรทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพำะกำรทุจริตในเชิงนโยบำยที่ท ำให้กำรทุจริตกลำยเป็นควำมชอบธรรมในสำยตำของประชำชน ขำด  
กลไกกำรตรวจสอบควำมโปร่งใสที่มีประสิทธิภำพ ดังนั้นจึงเป็นกำรยำกที่จะเข้ำไปตรวจสอบกำรทุจริตของ 
บุคคลเหล่ำนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

บทน า 



-๒- 
๔) การผูกขาด ในบำงกรณีกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ ได้แก่ กำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง เป็นเรื่องของ

กำร ผูกขำด ดังนั้นจึงมีควำมเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทำงธุรกิจ ในบำงครั้งพบบริษัทมีกำรให้สินบนแก่
เจ้ำหน้ำที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในกำรด ำเนินงำนโครงกำรของภำครัฐ รูปแบบของกำรผูกขำด ได้แก่ กำร  
ผูกขำดในโครงกำรก่อสร้ำงและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนภำครัฐ 
   ๕) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รำยได้ไม่เพียงพอต่อรำยจ่ำย ควำมยำกจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่ง ที่ท ำให้ข้ำรำชกำรมีพฤติกรรมกำรทุจริต เพรำะควำมต้องกำรที่จะมีสภำพควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท ำให้
เจ้ำหน้ำที่ ต้องแสวงหำช่องทำงเพื่อเพิ่ม “รำยได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

  ๖) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบรำณ ควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับกำรเน้น
เป็น พิเศษถือว่ำเป็นเครื่องวัดควำมดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่ำ คนมีควำมละอำยต่อบำปและเกรงกลัวบำป 
น้อยลง และมีควำมเห็นแก่ตัวมำกยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมำกกว่ำที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม  

  ๗) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่ำนิยมของสังคมได้เปลี่ยนจำกยกย่องคนดี คนที่มีควำมซื่อสัตย์
สุจริตเป็น ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหำเศรษฐี คนที่มีต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่ำนิยมที่ผิด เห็นว่ำกำรทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดำ เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลำด 
ย่อมจะท ำกำรทุจริตฉ้อรำษฎร์บังหลวง โดยไม่มีควำมละอำยต่อบุญและบำป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมำยของ
บ้ำนเมือง 
๒.หลักการเหตุผล  
       ปัจจุบันปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหำเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีควำมรุนแรง 
และสลับซับซ้อนมำกยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้ำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต่อควำมมั่นคงของชำติ เป็นปัญหำ 
ล ำดับต้น ๆ ที่ขัดขวำงกำรพัฒนำประเทศทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง เนื่องจำกเกิดขึ้นทุกภำคส่วน  
ในสังคมไทย ไม่ว่ำจะเป็นภำคกำรเมือง ภำครำชกำร โดยเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมั กถูกมองจำก
ภำยนอกสังคมว่ำเป็นองค์กรที่เอื้อต่อกำรทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรำกฏข่ำวกำรทุจริตตำมสื่อและรำยงำน  
ของทำงรำชกำรอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสกำรกระจำยอ ำนำจและควำมศรัทธำต่อระบบกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงยิ่ง ส่งผลให้ภำพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับกำรจัดอันดับดัชนีชี้วัดภำพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินกำรทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อควำมโปร่งใสนำนำชำติ (Transparency 
International – IT) พบว่ำ ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่ำงปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน 
จำก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จำก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศอำเซียนรองจำกประเทศสิงคโปร์และประเทศมำเลเซีย และล่ำสุดพบว่ำผลคะแนนของประเทศไทยปี 
2559 ลดลง 3 คะแนน จำกปี 2558 ได้ล ำดับที่ 101 จำก 168 ประเทศ ซึ่งสำมำรถสะท้อนให้เห็นว่ำ
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหำกำรคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง แม้ว่ำในช่วงระยะที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยได้
แสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมในกำรปรำบปรำมกำรป้องกันกำรทุจริต ไม่ว่ำจะเป็น กำรเป็นประเทศภำคีภำยใต้
อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-
UNCAC) พ.ศ. 2546 กำรจัดตั้งองค์กรตำมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคณะกรรมกำรป้องกันปรำบปรำม
กำรทุจริตแห่งชำติได้จัดท ำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมำแล้ว 3 ฉบับ แต่
ปัญหำกำรทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สำเหตุที่ท ำให้กำรทุจริตเป็นปัญหำที่ส ำคัญของ
สังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทำงด้ำนพื้นฐำน โครงสร้ำงสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐำนควำมสัมพันธ์ 
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แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐำนของสังคมอุปถัมภ์ที่ท ำให้สังคมไทยยึดติดกับกำร
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพำะในห 
มู่ญำติ พี่น้อง และ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดควำมสบำย ยกย่องคนที่มีเงินและมี
อ ำนำจ คนไทยบำงส่วน มองว่ำกำรทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่ำเป็นปัญหำที่ฝังรำกลึกใน
สังคมไทยมำตั้งแต่อดีต หรือกล่ำวได้ว่ำเป็นส่วนหนึ่งของค่ำนิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัย
ทำงด้ำนกำรท ำงำนที่ไม่ได้ บูรณำกำรควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้กำรท ำงำนของกลไก
หรือควำมพยำยำมที่ได้กล่ำวมำ ข้ำงต้นไม่สำมำรถท ำได้อย่ำงเต็มศักยภำพ ขำดควำมเข้มแข็ง 
          ปัจจุบันยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจำก
ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่กำรเป็นประเทศที่มีมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ ที่ประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับควำมร่วมมือจำกฝ่ำยกำรเมือง หน่วยงำนของรัฐ  
ตลอดจนประชำชน ในกำรพิทักษ์รักษำผลประโยชน์ของชำติและประชำชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ  
เกียรติภูมิในด้ำนควำมโปร่งใส ทัดเทียมนำนำอำรยประเทศ โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทย
ทั้งชำติต้ำนทุจริต” มีเป้ำหมำยหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งกำรที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น 
กำรบริหำรงำนภำครัฐต้องมีระดับธรรมำภิบำลที่สูงขึ้น เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและประชำชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่ำง
จำกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ในทำงทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก ำหนด  ยุทธศำสตร์กำร
ด ำเนินงำนหลักออกเป็น 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี ้ 
         ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต  
         ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
         ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย  
         ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก  
         ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  
         ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต(Corruption Perception                 
Index : CPI) 
         ดังนั้น เพื่อให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตบังเกิดผลเป็น  
รูปธรรมในทำงปฏิบัติ เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะ  
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำร
ที่มีควำมโปร่งใส สร้ำงค่ำนิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่ำงยั่งยืนจึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำ แผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริต เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ผ่ำนโครงกำร/
กิจกรรม/มำตรกำรต่ำง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่ำงชัดเจน อันจะน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมี  ประสิทธิภำพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงแท้จริง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุด
กุง จึงได้จัดแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อเป็นมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ กำรทุจริต
ประพฤติมิชอบภำครัฐ เพื่อให้ทุกหน่วยงำนในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดกุง ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำร
ด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดกุง ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้กำรด ำเนินกำรป้องกันกำร
ทุจริตเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง สร้ำงระบบรำชกำรที่มีควำมโปร่งใส จัดระบบกำรตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์
ตำมมำตรฐำนคุณธรรม จริยธรรม ควำมคุ้มค่ำ เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ปรับปรุงระบบกำรปฏิบัติงำนให้เกิดควำม
โปร่งใส มี 

 
 
 
 
 
 



-๔- 
ประสิทธิภำพและสนับสนุนภำคประชำชนให้มีส่วนร่วม ในกำรรณรงค์ และปลูกจิตสำนึกค่ำนิยมของสังคมให้
ประชำชนร่วมกันต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระรำช
กฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี                พ.ศ. ๒๕๔๖   
          องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดกุง ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญและตระหนักถึงปัญหำกำรทุจริต
คอรัปช่ัน ปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อน และกำรพัฒนำคุณธรรมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร จึงได้ 
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อเป็นแผนปฏิบัติกำรในกำร
ด ำเนินกำรเรื่องโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency 
Assessment-ITA) อันจะเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในองค์กร ให้สำมำรถท ำงำนด้วยควำมโปร่งใส ตำมหลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม โดยประชำชนมีส่วนร่วม สำมำรถใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ และรับผิดชอบ ตลอดจนสำมำรถ
ตรวจสอบได้ 
 
  วิสัยทัศน์ 
                   “โครงสร้ำงพื้นฐำนสะดวกปลอดภัยใส่ใจคณุภำพสิ่งแวดล้อม พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

น้อมน ำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นธรรมำภิบำลบริกำรประชำชน ” 
   พันธกิจ 
    พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จ 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  าเพ่ือการเกษตรและท่องเที่ยวเชิงการอนุรักษ์ 
๑๑.ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
    ๑) เพื่อยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
    ๒) เพื่อยกระดับจิตส ำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสำธำรณะของข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมือง 
ข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำร บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชำชนในท้องถิ่น 
   ๓) เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตำมหลักบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance)  
 

 
 
 
 
 



-๕- 
   ๔) เพื่อส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภำคประชำชนในกำรบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ๕) เพื่อพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำร รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๔. เป้าหมาย  
   ๑) ข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมือง ข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำร บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึง ประชำชนในท้องถิ่นมีจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชำชนท้องถิ่น ปรำศจำกกำรก่อให้เกิดข้อสงสัยในกำรประพฤติปฏิบัติตำมมำตรกำรจริยธรรม กำรขัดกัน แห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหำประโยชนโ์ดยมิชอบ  
   ๒) เครื่องมือ/มำตรกำรกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถป้องกันปัญหำเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบของข้ำรำชกำร  
   ๓) โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรที่สนับสนุนให้สำธำรณะและภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
และตรวจสอบกำรปฏิบัติหรือบริหำรรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
   ๔) กลไก มำตรกำร รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในกำรตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจอย่ำงเหมำะสม  
   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงำนที่มีประสิทธิภำพ ลดโอกำสในกำรกระท ำกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจำกทุกภำคส่วน 
 
๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
   ๑) ข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมือง ข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำร บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึง ประชำชนในท้องถิ่นมีจิตส ำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ำมำซึ่งกำรสร้ำงค่ำนิยม และอุดมกำรณ์ใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Anti-Corruption) จำกกำรปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมำภิบำล รวมถึง
หลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนและชีวิตประจ ำวัน  
   ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถบริหำรรำชกำรเป็นไปตำมหลักบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
ที่ดี (Good Governance) มีควำมโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
   ๓) ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐำนะ
พลเมืองที่มีจิตส ำนึกรักท้องถิ่น อันจะน ำมำซึ่งกำรสร้ำงเครือข่ำยภำคประชำชนที่มีควำมเข้มแข็งในกำรเฝ้ำระวัง
กำรทุจริต  
   ๔) สำมำรถพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำร รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจำกภำยในและภำยนอกองค์กรที่มีควำมเข้มแข็งในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต  
   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรที่มีประสิทธิภำพ ลดโอกำสในกำร
กระท ำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจำกทุกภำคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต อันจะส่งผลให้ประชำชนในท้องถิ่นเกิดควำมภำคภูมิใจและให้ควำมร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตที่เข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่๒ 
 
 
 
 

๑. แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  มีรำยละเอียดกรอบกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ( ภำพรวม )  แยกเป็นรำยมิติได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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



-๗- 
ตารางแผนปฏบิตักิารตามยทุธศาสตร์ว่าดว้ยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลกดุกุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ เสริมสร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยมให้ทุกหน่วยงำนในสังกัดองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลกุดกุงปฏิบัติตำม
หลักธรรมำภิบำล 

มาตรการ/แนว
ทางการด าเนินงาน 

โครงกำร/กิจกรรม ปีงบประมำณ  หมำยเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑.ส่งเสริมกำร
ปฏิบัติงำนและกำร
ด ำเนินชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑.กำรประชุม
เสริมสร้ำงควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     เป็นโครงกำรที่ไม่
ใช้งบประมำณ

ด ำเนินกำร 
ส ำนักปลัด 

๒.ส่งเสริมให้
บุคลำกรทุกระดับได้
เรียนรู้และปฏิบัติ
ตำมหลักธรรมำ                  
ภิบำล 

๑.กำรรับกำร
ประเมินคุณธรรม
จริยธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของ อปท. 

     เป็นโครงกำรที่ไม่
ใช้งบประมำณ

ด ำเนินกำร 
ส ำนักปลัด 

๓.ส่งเสริมค่ำนยิม
กำรยกย่องและเชิดชู
ควำมดีควำมซื่อสัตย์
สุจริต 

๑.กำรส่งเสริมค่ำนิยม
กำรปฏิบัติรำชกำร
ด้วยควำมซื่อสัตย ์

     เป็นโครงกำรที่ไม่
ใช้งบประมำณ

ด ำเนินกำร 
ส ำนักปลัด 

๔.ส่งเสริมอำชีพ
ผู้สูงอำยุและผูพ้ิกำร 
ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกำส 

๑.ส่งเสริมอำชีพ
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร 

ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้วย
โอกำสในสังคม 

     เป็นโครงกำรที่ไม่
ใช้งบประมำณ

ด ำเนินกำร 
กองสวัสดิกำร 

๕ส่งเสริมคุณธรรม
แก่พนักงำนส่วน
ต ำบลและพนักงำน
จ้ำง 

๑.โครงกำรยกย่อง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในกำร
ปฏิบัติรำชกำรและ
ให้บริกำรดีเด่น 
๒.มำตรกำรส่งเสริม 
กำรปฏิบัติงำนตำม
ประมวลคุณธรรม
จริยธรรม 

     เป็นโครงกำรที่ไม่
ใช้งบประมำณ

ด ำเนินกำร 
ส ำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘- 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนนต ำบล
กุดกุง 

มาตรการ/แนว
ทางการด าเนินงาน 

โครงกำร/กิจกรรม ปีงบประมำณ  หมำยเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑.แสดงเจตจ ำนง
ทำงกำรเมืองต่อต้ำน
กำรทุจริตของ
ผู้บริหำร 

๑.กิจกรรมประกำศ
เจตจ ำนงต่อต้ำนกำร
ทุจริตของผู้บริหำร
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

     เป็นโครงกำรที่ไม่ใช้
งบประมำณ
ด ำเนินกำร 
ส ำนักปลัด 

๒.ส่งเสริมควำม
โปร่งใสในกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

๑.มำตรกำรออก
ค ำสั่ง มอบหมำยของ
นำยกองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

     เป็นโครงกำรที่ไม่ใช้
งบประมำณ
ด ำเนินกำร 
ส ำนักปลัด 

๓. สร้ำงควำม
โปร่งใสในกำร
พิจำรณำ เลื่อนขั้น
เงินเดือน 

๑.กิจกรรม “สร้ำง
ควำมโปร่งใสในกำร
พิจำรณำ เลื่อนขั้น
เงินเดือน” 

     เป็นโครงกำรที่ไม่ใช้
งบประมำณ
ด ำเนินกำร 
ส ำนักปลัด 

๔.ควบคุม กำรเบิก
จ่ำยเงินตำม
ข้อบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำป ี

๑.กิจกรรม “ควบคุม 
กำรเบิกจ่ำยเงินตำม
ข้อบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำป ี

     เป็นโครงกำรที่ไม่ใช้
งบประมำณ
ด ำเนินกำร 
กองคลัง 

๕.กิจกรรม “กำร
พัฒนำแผนและ
กระบวนกำรจัดหำ
พัสด ุ

๑.กิจกรรม “กำร
พัฒนำแผนและ
กระบวนกำรจัดหำ
พัสด ุ

     เป็นโครงกำรที่ไม่ใช้
งบประมำณ
ด ำเนินกำร 
กองคลัง 

๖.กิจกรรม “สร้ำง
ควำมโปร่งใสในกำร
ใช้จ่ำยเงิน 
งบประมำณ 

๑.กิจกรรม “สร้ำง
ควำมโปร่งใสในกำร
ใช้จ่ำยเงิน 
งบประมำณ 

     เป็นโครงกำรที่ไม่ใช้
งบประมำณ
ด ำเนินกำร 
กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๙- 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ เสริมสร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยมให้ทุกหน่วยงำนในสักองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดกุงปฏิบัติงำนตำม
หลักธรรมำภิบำล 

มาตรการ/แนว
ทางการด าเนินงาน 

โครงกำร/กิจกรรม ปีงบประมำณ  หมำยเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๗.กำรเผยแพร ่
ข้อมูลข่ำวสำรด้ำน
กำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง 

๑.โครงกำรเผยแพร่ 
ข้อมูลข่ำวสำรด้ำน
กำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง 

     เป็นโครงกำรที่ไม่
ใช้งบประมำณ

ด ำเนินกำร 
กองคลัง 

8.กิจกรรมกำร 
จัดบริกำรสำธำรณะ
และกำรบริกำร
ประชำชนเพื่อให้เกิด
ควำมพึงพอใจแก่
ประชำชนโดย 
ทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 

๑ใกิจกรรมกำร 
จัดบริกำรสำธำรณะ
และกำรบริกำร
ประชำชนเพื่อให้เกิด
ควำมพึงพอใจแก่
ประชำชนโดย 
ทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 

     เป็นโครงกำรที่ไม่
ใช้งบประมำณ

ด ำเนินกำร 
ส ำนักปลัด 

๙.กิจกรรมกำรใช้
บัตร คิวในกำรติดต่อ
รำชกำร 

๒.กิจกรรมกำรใช้
บัตร คิวในกำรติดต่อ
รำชกำร 

     เป็นโครงกำรที่ไม่
ใช้งบประมำณ

ด ำเนินกำร 
ส ำนักปลัด 

๑๐.โครงกำรลด 
ขั้นตอนและ
ระยะเวลำกำร 
ปฏิบัติรำชกำร 

๑.โครงกำรลด 
ขั้นตอนและ
ระยะเวลำกำร 
ปฏิบัติรำชกำร 

     เป็นโครงกำรที่ไม่
ใช้งบประมำณ

ด ำเนินกำร 
ทุกหน่วยงำน 

๑๑.มำตรกำรกำร
ออกค ำสั่งมอบหมำย
ของนำยก อบต. 
ปลัด อบต. และ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

๑.มำตรกำรกำรออก
ค ำสั่งมอบหมำยของ
นำยก อบต. ปลัด 
อบต. และหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร 

     เป็นโครงกำรที่ไม่
ใช้งบประมำณ

ด ำเนินกำร 
ส ำนักปลัด 

๑๒.ยกย่องเชิดชู
เกียรติ หน่วยงำน/
บุคคลที่ประพฤติ 
ปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์

๑.ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
หน่วยงำน/บุคคลที่
ประพฤติ ปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจกัษ ์

     เป็นโครงกำรที่ไม่
ใช้งบประมำณ

ด ำเนินกำร 
กองคลัง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



-๑๐- 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ เสริมสร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยมให้ทุกหน่วยงำนในสักองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดกุงปฏิบัติงำนตำม
หลักธรรมำภิบำล 

มาตรการ/แนว
ทางการด าเนินงาน 

โครงกำร/กิจกรรม ปีงบประมำณ  หมำยเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑๓.กำรเผยแพร่ 
ข้อมูลข่ำวสำรด้ำน
กำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง 

๑.โครงกำรเผยแพร่ 
ข้อมูลข่ำวสำรด้ำน
กำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง 

     เป็นโครงกำรที่ไม่ใช้
งบประมำณ
ด ำเนินกำร 
กองคลัง 

8.กิจกรรมกำร 
จัดบริกำรสำธำรณะ
และกำรบริกำร
ประชำชนเพื่อให้
เกิดควำมพึงพอใจ
แก่ประชำชนโดย 
ทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 

๑ใกิจกรรมกำร 
จัดบริกำรสำธำรณะ
และกำรบริกำร
ประชำชนเพื่อให้เกิด
ควำมพึงพอใจแก่
ประชำชนโดย 
ทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 

     เป็นโครงกำรที่ไม่ใช้
งบประมำณ
ด ำเนินกำร 
ส ำนักปลัด 

๙.กิจกรรมกำรใช้
บัตร คิวในกำร
ติดต่อรำชกำร 

๒.กิจกรรมกำรใช้
บัตร คิวในกำร
ติดต่อรำชกำร 

     เป็นโครงกำรที่ไม่ใช้
งบประมำณ
ด ำเนินกำร 
ส ำนักปลัด 

๑๐.โครงกำรลด 
ขั้นตอนและ
ระยะเวลำกำร 
ปฏิบัติรำชกำร 

๑.โครงกำรลด 
ขั้นตอนและ
ระยะเวลำกำร 
ปฏิบัติรำชกำร 

     เป็นโครงกำรที่ไม่ใช้
งบประมำณ
ด ำเนินกำร 

ทุกหน่วยงำน 
๑๑.มำตรกำรกำร
ออกค ำสั่ง
มอบหมำยของ
นำยก อบต. ปลัด 
อบต. และหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร 

๑.มำตรกำรกำรออก
ค ำสั่งมอบหมำยของ
นำยก อบต. ปลัด 
อบต. และหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร 

     เป็นโครงกำรที่ไม่ใช้
งบประมำณ
ด ำเนินกำร 
ส ำนักปลัด 

๑๒.ยกย่องเชิดชู
เกียรติ หน่วยงำน/
บุคคลที่ประพฤติ 
ปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์

๑.ยกย่องเชิดชู
เกียรติ หน่วยงำน/
บุคคลที่ประพฤติ 
ปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์

     เป็นโครงกำรที่ไม่ใช้
งบประมำณ
ด ำเนินกำร 
กองคลัง 

 
 

 
 
 
 
 
 



-๑๑- 
 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดกุง 

มาตรการ/แนว
ทางการด าเนินงาน 

โครงกำร/กิจกรรม ปีงบประมำณ  หมำยเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑.มำตรกำร 
“ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่ำวสำรของ
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกุดกุง ให้มี
ประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น” 

๑มำตรกำร 
“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลกุด
กุง ให้มี
ประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น” 

     เป็นโครงกำรที่ไม่ใช้
งบประมำณ
ด ำเนินกำร 
ส ำนักปลัด 

๒.กิจกรรม “กำร
ออกระเบียบจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลกุดกุง” 

๒.กิจกรรม “กำร
ออกระเบียบจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลกุดกุง” 

     เป็นโครงกำรที่ไม่ใช้
งบประมำณ
ด ำเนินกำร 
ส ำนักปลัด 

๓.กิจกรรม “อบรม
ให้ควำมรู้ตำม 
พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร 
พ.ศ. 2540” 

๓.กิจกรรม “อบรม
ให้ควำมรู้ตำม 
พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร 
พ.ศ. 2540” 

     เป็นโครงกำรที่ไม่ใช้
งบประมำณ
ด ำเนินกำร 
ส ำนักปลัด 

๔.มำตรกำร 
“เผยแพร่ข้อมลู
ข่ำวสำรที่ส ำคญัและ 
หลำกหลำย” 

๑.มำตรกำร 
“เผยแพร่ข้อมลู
ข่ำวสำรที่ส ำคญัและ 
หลำกหลำย” 

     เป็นโครงกำรที่ไม่ใช้
งบประมำณ
ด ำเนินกำร 
ส ำนักปลัด 

๕.กิจกรรม “กำร
เผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรด้ำน 
กำรเงิน ก.ำรคลัง 
พัสดุ และ ทรพัย์สิน
ของ อบต. และกำร
รับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับ กำรเงิน
กำรคลัง” 

๑.กิจกรรม “กำร
เผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรด้ำน กำรเงิน 
ก.ำรคลัง พัสดุ และ 
ทรัพย์สินของ อบต. 
และกำรรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ 
กำรเงินกำรคลัง” 

     เป็นโครงกำรที่ไม่ใช้
งบประมำณ
ด ำเนินกำร 
กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
-๑๒- 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดกุง 
มาตรการ/แนว

ทางการด าเนินงาน 
โครงกำร/กิจกรรม ปีงบประมำณ  หมำยเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
๖.มำตรกำร “จัดให้
มีช่องทำงที่
ประชำชนเข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำรของ
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกุดกุง” 

๑.มำตรกำร “จัดให้
มีช่องทำงที่
ประชำชนเข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำรของ
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกุดกุง” 

     เป็นโครงกำรที่ไม่ใช้
งบประมำณด ำเนินกำร 

ส ำนักปลัด 

๗. .มำตรกำร
ก ำหนดขั้นตอน/
กระบวนกำรเรื่อง 
ร้องเรียน 

๑. .มำตรกำร
ก ำหนดขั้นตอน/
กระบวนกำรเรื่อง 
ร้องเรียน 

     เป็นโครงกำรที่ไม่ใช้
งบประมำณด ำเนินกำร 

ส ำนักปลัด 

๘.มำตรกำรแต่งต้ัง
คณะกรรมกำร
สนับสนุนกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล
กุดกุง 

๑.มำตรกำรแต่งต้ัง
คณะกรรมกำร
สนับสนุนกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลกุด
กุง 

     เป็นโครงกำรที่ไม่ใช้
งบประมำณด ำเนินกำร 

ส ำนักปลัด 

๙.กำรส่งเสริมและ 
สนับสนุนกำรจัดท ำ
แผนชุมชน 

๑.กำรส่งเสริมและ 
สนับสนุนกำรจัดท ำ
แผนชุมชน 

     เป็นโครงกำรที่ไม่ใช้
งบประมำณด ำเนินกำร 

ส ำนักปลัด 
๑๐.มำตรกำร
แต่งต้ังตัวแทน
ประชำคมเข้ำร่วม
เป็นคณะกรรมกำร
ตรวจรับงำนจ้ำง 

๑.มำตรกำรแต่งต้ัง
ตัวแทนประชำคม
เข้ำร่วมเป็น
คณะกรรมกำรตรวจ
รับงำนจ้ำง 

     เป็นโครงกำรที่ไม่ใช้
งบประมำณด ำเนินกำร 

กองคลัง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๑๓- 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรจริตขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกุดกุง 

มาตรการ/แนว
ทางการ

ด าเนนิงาน 

โครงกำร/กิจกรรม ปีงบประมำณ  หมำยเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

๑.โครงกำรจัดท ำ
แผนกำรตรวจสอบ
ภำยในประจ ำปี
งบประมำณ 

๑.๑.โครงกำรจัดท ำ
แผนกำรตรวจสอบ
ภำยในประจ ำปี
งบประมำณ 

     เป็นโครงกำรที่ไม่ใช้
งบประมำณด ำเนินกำร 

ตรวจสอบภำยใน 

๒.มำตรกำร
ส่งเสริมให้
ประชำชนมีส่วน
ร่วม ตรวจสอบ 
ก ำกับ ดูแลกำร 
บริหำรงำนบุคคล
เกี่ยวกับกำร บรรจุ
แต่งต้ัง กำรโอน 
ย้ำย 

๑.มำตรกำรส่งเสริม
ให้ประชำชนมีส่วน
ร่วม ตรวจสอบ 
ก ำกับ ดูแลกำร 
บริหำรงำนบุคคล
เกี่ยวกับกำร บรรจุ
แต่งต้ัง กำรโอน 
ย้ำย 

     เป็นโครงกำรที่ไม่ใช้
งบประมำณด ำเนินกำร 

ส ำนักปลัด 

๓.กิจกรรมกำร
จัดหำ 
คณะกรรมกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง จำก
ตัวแทนชุมชน 

๑.กิจกรรมกำร
จัดหำ 
คณะกรรมกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง จำก
ตัวแทนชุมชน 

     เป็นโครงกำรที่ไม่ใช้
งบประมำณด ำเนินกำร 

ส ำนักปลัด 

๔. .กิจกรรมกำรติด
ป้ำย 
ประชำสัมพันธ์
กรณีพบเห็นกำร
ทุจริต 

๑. .กิจกรรมกำรติด
ป้ำย 
ประชำสัมพันธ์กรณี
พบเห็นกำรทุจริต 

     เป็นโครงกำรที่ไม่ใช้
งบประมำณด ำเนินกำร 

ส ำนักปลัด 

๕.กิจกรรมส่งเสริม
สมำชิกสภำท้องถิ่น
ให้มีบทบำทในกำร
ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของฝ่ำย
บริหำร 

๑.๓.กิจกรรม
ส่งเสริมสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นให้มีบทบำท
ในกำรตรวจสอบ
กำรปฏิบัติงำนของ
ฝ่ำยบริหำร 

     เป็นโครงกำรที่ไม่ใช้
งบประมำณด ำเนินกำร 

กองคลัง 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


