
รายงานผลการด าเนินการป้องกันกี่ทุจริต ประจ าปี ๒๕๖๓ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 
 

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ สถานะ  
งบประมาณ 

 
ผลสัมฤทธิ์ ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

๑. การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการการเมือง ผ่าย
สภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาการจัดการองค์ความรู้  
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต.  

 
 
 
 
√ 

   
 
 
 
ใช้งบประมาณ 
 

 
 
 
 
ตามวัตถุประสงค์ 
 

๒.โครางการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกัน √        
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ตามวัตถุประสงค์ 

สุขภาพ  อบต.หนองกุงใหญ่และเครื่อข่ายระบบประกัน
สุขภาพ 

√    
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ตามวัตถุประสงค์ 

๓. มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกันผล ประโยชน์ทับซ้อน” √    
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ตามวัตถุประสงค์ 

๔. การเผยแพร่ความรู้การสร้างจิตส านึก การปราบปรามและ
ป้องกันการทุจริต ทุกส่วนราชการ  

√    
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ตามวัตถุประสงค์ 

๕. กิจกรรมให้ความรู้  เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

√    
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ตามวัตถุประสงค์ 

๖. มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
conflict of interest หรือ ขัดผล ประโยชน์ 

√    
ไม่ใช้งบประมาณ√ 

 
ตามวัตถุประสงค์ 

   
 



 
 

         มิติ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ สถานะ  
งบประมาณ 

 
ผลสัมฤทธิ์ ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

 ๒. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น 
๑. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ  

    
 
ใช้งบประมาณ 
 

 
 
ตามวัตถุประสงค ์
 

๒ . โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

√    
ใช้งบประมาณ 

 
ตามวัตถุประสงค ์

๓.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ √    
ใช้งบประมาณ 

 
ตามวัตถุประสงค ์

๔. โครงการคลองสวยน้ าใส √    
ใช้งบประมาณ 

 
ตามวัตถุประสงค ์

๕. โครงการพัฒนาสตรี และเสริมสร้างความเข็มแข็งของ
ครอบครัว 

√    
ใช้งบประมาณ 

 
ตามวัตถุประสงค ์

๖. โครงการรณรงค์ลดขยะในชุมชน √    
ใช้งบประมาณ 

 
ตามวัตถุประสงค ์

๗. โครงการรณรงค์พิษสุนัขบ้า √    
ใช้งบประมาณ 

 
ตามวัตถุประสงค ์

๘. โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรที่ยากจน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

√    
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ตามวัตถุประสงค ์

๙. โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชนต าบลหนอง
กุงใหญ่ 

√    
ใช้งบประมาณ 

 
ตามวัตถุประสงค ์

๑๐. โครงการปลูกผักสวนครัว √    
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ตามวัตถุประสงค ์

๑๑.โครงการลดขัดแยกขยะในที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 
 

 
√ 

   
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ตามวัตถุประสงค์ 



 

 

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ สถานะ  
งบประมาณ 

 
ผลสัมฤทธิ์ ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

 ๓.. การสร้างจิตส านึกความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 
๑.โครงการ TO BE NUMBER ONE  อ าเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น  

 
 
 
√ 

   
 
 
ใช้งบประมาณ 

 
 
 
ตามวัตถุประสงค ์

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน   √   

๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง √    
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ตามวัตถุประสงค ์

๔. ส่งเสริมการมีระเบียบวินัยขั้นพื้นฐาน √    
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ตามวัตถุประสงค ์

๕. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมชวนน้องเข้าวัด   √   

๖.ผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน √    
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ตามวัตถุประสงค ์

๗.โตไปไม่โกง √    
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ตามวัตถุประสงค ์

๘.ปฐมวัยไร้สารเสพติด √    
ใช้งบประมาณ 

 
ตามวัตถุประสงค ์

๙.โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

√    
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ตามวัตถุประสงค ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ สถานะ  
งบประมาณ 

 
ผลสัมฤทธิ์ ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

๒. การบริหาร
ราชการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

๑. แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อ ต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 
๑.จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ ่

 
 
 
√ 

   
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 
 
ตามวัตถุประสงค ์

 ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริาชการ 
๑. มีการแจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประกอบการเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

 
 

√ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

 
ตามวัตถุประสงค ์

๒. จัดท างบแสดงฐานะการเงินและราย งานการเงินต่าง ๆ 
ประจ าปี ส่งให้ สตง. และส านักงานคลังจังหวัด  

√   ไม่ใช้งบประมาณ ตามวัตถุประสงค ์

๓. การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ -จัดจ้างรายโครงการให้
สาธารณชนทราบผ่านเว็ปไซน์สื่อช่องทางอ่ืนๆ 

√   ไม่ใช้งบประมาณ ตามวัตถุประสงค ์

๔. มีการแต่งตั้งมอบหมายงานภายใน ส่วนราชการ อบต.หนอง
กุงใหญ ่

√   ไม่ใช้งบประมาณ ตามวัตถุประสงค ์

๕. มีประกาศ ปฏิทิน หนังสือแจ้งการท าประชาคม
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
ในพ้ืนที่ทราบ 

√   ไม่ใช้งบประมาณ ตามวัตถุประสงค ์

๖.การประเมินความพึงพอใจของประชาชนฯ 
 

√   ใช้งบประมาณ ตามวัตถุประสงค ์

 
 
 
 
 



มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ สถานะ  
งบประมาณ 

 
ผลสัมฤทธิ์ ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ ให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
1.ค าสั่งมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ กรณี
เร่งด่วน เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

 
 

√ 

   
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
ตามวัตถุประสงค ์

2. มาตรการมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้อง ถิ่นตาม พรบ.
ควบคุมอาคาร  

√   ไม่ใช้งบประมาณ ตามวัตถุประสงค ์

3.มีมาตรการมอบอ านาจของนายกองค์ การบริหาร
ส่วนต าบล 

√   ไม่ใช้งบประมาณ ตามวัตถุประสงค ์

4. มีมาตรการออกค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ปลดัองค์ การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนฯ 

√   ไม่ใช้งบประมาณ ตามวัตถุประสงค ์

5. มีการติดตามประเมินผลโครงการโดยภาคประชาชน √   ไม่ใช้งบประมาณ ตามวัตถุประสงค ์

 
6. การให้บริการอินเตอร์เน็ตต าบลฯ 
www.nongkungyai.go.th/ 

√   ใช้งบประมาณ ตามวัตถุประสงค ์

7. มีการปรับขยายเวลาการให้บริการ 
ประชาชนในช่วงพักเท่ียง  

√   ไม่ใช้งบประมาณ ตามวัตถุประสงค ์

๔. การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนิน
กิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
1. กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น 

  √   

2 . กิ จ ก ร รม ม อบ ป ระก าศ เกี ย รติ คุ ณ แ ด่ ผู้ ท า
คุณประโยชน์ให้กับต าบลฯ 

  √   



  

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ สถานะ  
งบประมาณ 

 
ผลสัมฤทธิ์ ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

 ๕. มาตรการจัดการ ในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
 
1. มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราช การระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับ บัญชา 

 
 

 
√ 

   
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 
ตามวัตถุประสงค ์

2. มาตรการแต่งตั้งผู้รบผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน √   ไม่ใช้งบประมาณ ตามวัตถุประสงค ์

3. มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับรับเรื่องร้องเรียนกรณี
มีบุคคลภายนอกหรือประชาชนมาร้องเรียน 

√   ไม่ใช้งบประมาณ ตามวัตถุประสงค ์

4. มาตรการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานอ่ืน 
หรือภาคเอกชน 

√   ไม่ใช้งบประมาณ ตามวัตถุประสงค ์

5. มาตรการสร้างจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมต าบลหมู่บ้านใน
การรับเรื่องและส่งต่อโดยมีผู้น าเป็นกรรมการศูนย์ 

√   ไม่ใช้งบประมาณ ตามวัตถุประสงค ์

6. กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจ สอบที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 

√   ไม่ใช้งบประมาณ ตามวัตถุประสงค ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ สถานะ  
งบประมาณ 

 
ผลสัมฤทธิ์ ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

๓. การส่งเสริมบทบาท 
และการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

๒.จัดให้มีและเผย แพร่ข้อมูลข่าวสารในช่อง ทางที่เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
๑. โครงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ 

   
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 

 

๒. มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ประ สิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

√    
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ตามวัตถุประสงค์ 

๓. กิจกรรมการออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อ มูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

√   ไม่ใช้งบประมาณ ตามวัตถุประสงค ์

๔. มาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญให้ประชาชนทราบ √   ไม่ใช้งบประมาณ ตามวัตถุประสงค ์

๕. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
 

√   ไม่ใช้งบประมาณ ตามวัตถุประสงค ์

 
 
 

๒. การรบัฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรยีน/ร้องทกุข์ของ
ประชาชน 
๑. จัดท าโครงการประชาคมเพ่ือจัดท า/ปรับปรุงแผนพัฒนาปี 

   
 

√ 

 
 
 

 
 
 

๒.โครงการติดตามผลแผนพัฒนาสี่ปี   √   

๓.มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน √   ไม่ใช้งบประมาณ ตามวัตถุประสงค ์

๔.การบริการเชิงรุกเพ่ือลดขั้นตอน 
- มีการจัดเก็บภาษีต่างๆ นอกสถานที่ รับร้องเรียนร้องทุกข์ การจัดเก็บ
ภาษีฯ 
 

 
√ 

   
ใช้งบประมาณ 
 
 

 
ตามวัตถุประสงค ์
 
 

 
 
 
 



 
 
 

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ สถานะ  
งบประมาณ 

 
ผลสัมฤทธิ์ ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

 ๕. ระบบการรับเรื่องร้องเรียน เสนอแนะ 
สอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นข้อร้อง เรียน/ข้อเสนอแนะทั้งนี้ ต้องตอบ
ค าถามในทุกค าถามปัญหาที่ประชาชนต้องการทราบเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
-จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิด เห็นผ่านทางเว็บไซต์ของ อปท . 
www.nongkungyai.go.th/ 
 

 
 
 
 
√ 

   
 
 
ใช้งบประมาณ 
 
 

 
 
 
ตามวัตถุประสงค ์
 
 

๓. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
๑. จัดเวทีประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 
 
 

  
 
√ 

 
 
 
 

 

 

๒. มีแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ / จัดจ้าง √   ไม่ใช้งบประมาณ ตามวัตถุประสงค ์

๓. มีการรายงานผลกิจกรรมการท างานในทุก ๆ ด้าน ของ อบต.หนองกุง
ใหญ่ ทาง Face book , ไลนก์ลุ่ม www.nongkungyai.go.th/ 

√    
ใช้งบประมาณ 
 
 

 
ตามวัตถุประสงค ์
 
 

๔.การร่วมรับฟังและเสนอแนะการรายงานผลการปฏิบัติงานราชการ
ประจ าปี 

 
√ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
ใช้งบประมาณ 
 
 

 
ตามวัตถุประสงค ์
 
 

 
 
 
 

http://www.nongkungyai.go.th/


 
 

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ สถานะ  
งบประมาณ 

 
ผลสัมฤทธิ์ ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

๔. การส่งเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการขององค์ 
กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑.มีการจัดวางระบบและรายงานการควบ คุมภายในตามที่คณะ กรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
๑. จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 

 
 
√ 

   
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
ตามวัตถุประสงค ์

๒.มีการประเมินความเสี่ยงของแต่ละกองภายในส่วนราชการ √   ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ตามวัตถุประสงค ์
 
 

๓.การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน √   ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ตามวัตถุประสงค ์
 
 

๔.กิจกรรมติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบล √   ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ตามวัตถุประสงค ์
 

 ๒.การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการตามช่องทางทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 
๑.ติดประกาศการรายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ 

 
 
 
√ 

 
 
 

   
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 
 
 
ตามวัตถุประสงค ์

 
 

๒.การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน √ 

 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ตามวัตถุประสงค ์

 
๓.ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง/กรรมการติดประกาศรายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

√ 

 
 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ตามวัตถุประสงค ์

   
 
 



 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ สถานะ  
งบประมาณ 

 
ผลสัมฤทธิ์ ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 

๓. การส่งเสริมบท บาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
๑. อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่นผู้บริหาร และสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

 
 
√ 

   
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

 
 
ตามวัตถุประสงค ์

 

๒. ส่งเสริมให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารประจ าปี 
 

√   ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ตามวัตถุประสงค ์
 

๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อ ต้านการทุจริต 
๑. จัดติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

 
 
√ 

 
 
 

   
 
ใช้งบประมาณ 
 

 
 
ตามวัตถุประสงค ์

๒. กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน/โรงเรียน / สภาองค์กรชุมชน/ รพ
สต. /วัด / บ้าน ท างานร่วมกันในปัญหาภาพรวม  
โครงการ TO BE NUMBER ONE  

√ 

 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ตามวัตถุประสงค ์

๓. มีช่องทางการสื่อสารพบเห็นการทุจริต เช่น  Facebook LINE กลุ่ม 
www.nongkungyai.go.th/ 
 

√ 

 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ตามวัตถุประสงค ์

 
 
 
 

http://www.nongkungyai.go.th/


 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส่งผลให้การปฏิบัติงาน 
 ของบุคลากร มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากข้ึนการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องกาให้บริการ มีคุณภาพมากข้ึน และท าให้มีการติดตามประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคและน ามาใช้ประกอบการจัดท าแผนส าหรับแผนป้องกันกันการทุจริตลวงหนาหรือแกไขปัญหาไดดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการ 
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภาพลักษณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่  ให้เป็นที่ยอมรับ โปร่งใสและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนไดอย่างมี 
ประสิทธิภาพปจจัยสนับสนุน/ปญหาอุปสรรคปจจัยสนับสนุน 
๑. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่  ใหความส าคัญกับการสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอรรัปชั่น การประพฤติมิ
ชอบ โดนส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน และเขาร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแสดงเจตนารมณต่อต้านการทุจริต 
๒. พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัด ให้ความร่วมมือการด าเนินการในแต่ละละกิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความส าคัญ
ในการด าเนินการตามแผนฯ 
 
ปญหาอุปสรรค 
 

มีสถานการณวิกฤตการแพรระบาดของโรค โควิด-๑๙ จนไมอาจด าเนินการกิจกรรมตามแผนฯ ได 
 
ขอเสนอแนะ 
 

ในการปรับปรุงด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  เพ่ือน ามาใช้ในการปรับแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่   ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ เห็นควรด าเนินการดังนี้ 
๑. ก าหนดให้มีการเพ่ิมโครงการ/กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ  
๒. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณและบุคลากร ส าหรับการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการเสริมสรางคุณธรรมและการป้องกันการทุจริตคอรรัปชั่นเพ่ิมข้ึน  
๓. จัดใหมีการประชุมชี้แจงแนะน าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นและผลประ 



โยชนทับซอนแกเจหนา้ทีห่รือหาผู้เชี่ยวชาญในกาส่งเสริมตามกิจกรรม/โครงการ เพ่ือให้ความรูในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตของส่วน
ราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 
ที่ ๑๙/๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ  
ขององค์การรบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 

************************** 
 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบ ปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐)  เริ่มต้น 
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) และคณะยกรางยุทธศาสตรชาติฯ ใหด าเนินการยกร่างยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ ๓  ตามกระบวนการทาง
วิชาการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ และ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปของประเทศ
ไทย รวมทั้งให้รับฟงความคิดเห็นจากผู้บริหารองคกรอิสระ ผูทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และผูปฏิบัติในภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคมอย่างรอบด้านเพ่ือก าหนดเปนยุทธศาสตรชาติ ที่สามารถยกระดับการปองกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
ชัดเจนเป็นรูปธรรม มีกลไกการบูรณาการการท างาน ที่มีประสิทธิภาพ สามารถสงผลใหการทุจริตในสังคมไทยลดลง รวมทั้ง
สามารถน าไปใชในการจัดท าของบประมาณแผนดินปพ.ศ. ๒๕๖๑ ของหนวยงานภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ
ตั้งแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ตามกรอบแนวทางการจัดท าแผนระยะ ๓ ปีของส านักงาน ป.ป.ท. ในการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบ ปรามกันทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
นั้น 
 เพ่ือให้การจัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔  ประกอบด้วย 

 ๑. นางสาวรัชนี ลาดโลศรี  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      ประธานกรรมการ 
   ๒. นายเชาวรินทร์ อินทร์ปัญญา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      กรรมการ 

๓. นายจรุญ   แสนนาม  หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการ 
 ๔. นางสาวแจ่มจันทร์ ค ามะมูล     ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
 ๕. นายอดิศักดิ์  ไชยศรี    ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
 ๖. นางจิราภรณ์ วงศส์ุวรรณ์         ผู้อ านวยการกองการศึกษา      กรรมการ 

๗. นางสาววัชราภรณ์  โสภณ       นักพัฒนาชุมชน        กรรมการ 
๘. นางพรพิทย์ สารสมัคร            นักเคราะห์นโยบายและแผน       กรรมการ 
๙. นางสังวาลย์ นามวิเศษ            ครูผู้ดูแลเด็ก         กรรมการ 
๑๐. นางสาวอาทิตยา  ชัยณรงค์     ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                  กรรมการ 
๑๑. นางสาวมะลิจันทร์ ภูน้ าสี       นักวิชาการเกษตร       กรรมการ 

  ๑๒. นางสาวสุวรรณทิพย์  บุญปก   นักวิชาการตรวจสอบภายใน       กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓. นางสาวปรียานุช ภูงามนิล นักจัดการงานทั่วไป                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 



 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ พิจารณา กลั่นกรอง  ศึกษาข้อมูล น ามาก าหนดจัดท าแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัตติ่อไป 

 
 
 
 

(๒) 
 
  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ ประกอบด้วย 
 ๑. นายสมยศ  แสนโคก     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายวิจิตร  รักษาพันธ์    ประธานสภาองค์บริหารส่วนต าบล  รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวรัชนี  ลาดโลศรี  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    กรรมการ 
.  ๔. นายเชาวรินทร์ อินทร์ปัญญา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล             กรรมการ 

๕. นายจรุญ  แสนนาม      หัวหน้าส านักปลัด อบต.              กรรมการ 
 ๖. นายสิริชัย  นนตรี         เจ้าพนักงานธุรการ       กรรมการ 
  ๗. นายนาท  มนตรีชน       นักทรัพากรบุคคล                          กรรมการ 
 ๘. นางสาวสุวรรณทิพย์  บุญปก   นักวิชาการตรวจสอบภายใน           กรรมการและเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการด าเนินการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการประเมินติดตามแผน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔  ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลตลอดจนอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องการประเมินติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔  และรายงานผลการติดตามและประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ ทราบ
ต่อไป 

             ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่  ๑๒  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

           
(ลงชื่อ) 

           (นายสมยศ  แสนโคก) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

สารบาญ 

 

 

ค าน า           ก 

สารบาญเนื้อหา          ข 

มาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ   ๑ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 

  -หลักการเหตุผล         ๑ 

  -วิสัยทัศน์         ๒ 

  -พันธกิจ          ๒ 

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ   ๓ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”      ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 

          ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”      ๔ 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏริูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”   ๕ 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
          ของประเทศไทย”  
          ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหา                              ๑๐ 

การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 
ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ ่ (ส านักปลัด)   โทร ๐-๔๓๒-๕๒๐๒๕ 

ที่                                  ลงวันที่   ๒๐  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เร่ือง   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
 

เรียน   คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔).   
 
  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่  ที่ ๑๙/๒๕๖๑  เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๔) ไปแล้วนั้น 
 

เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เกิดเป็นรูปธรรม ในจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ปี  (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) จึงขอเชิญคณะกรรมการ 
ฯ ประชุม ในวันพุธที่ ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ เวลา  ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง
ใหญ่  

 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................  
                                                 ( นางสาวรัชนี  ลาดโลศรี ) 

               ประธานกรรมการ  
   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วาระการประชุมคณะกรรมการจัดท าแนนปิิบัติการปอองกันการทุจริต ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔). 

ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ 
วันพุธที่ ๒๒   เดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 
................................................................. 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๑ 

 
เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
-  แจ้งค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ ที่ ๑๙/๒๕๖๑  เรื่อง  แต่งตั้ง
คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกุงใหญ่ ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๔ ) 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา 
- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องด่วน / เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
- ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา / เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 



 
ให้คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

๒. วางแผน จัดท า ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๓. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๔. จัดท ารายงานติดตามและสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
                  วันที่ ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายสมยศ  แสนโคก  นายก อบต.   ประธานคณะท างาน 

๒. นายวิจิตร   รักษาพันธ์  ประธานสภา อบต.  รองประธานคณะท างาน 

๓ นางสาวรัชนี ลาดโลศร ี  ปลัด อบต.  คณะท างาน 

๔ นายเชาวรินทร์  อินทร์ญญา  รองปลัดฯ   คณะท างาน 

๕ นายจรุญ  แสนนาม        หัวหน้าส านักปลัด  คณะท างาน 



๖ นางสาวแจ่มจันทร์ ค ามะมูล      ผู้อ านวยการกองคลัง  คณะท างาน 

๗ นายอดิศักดิ์  ไชยศรี    ผู้อ านวยกองช่าง  คณะท างาน 

๘ นางจิราภรณ์ วงศ์สุวรรณ์         ผู้อ านวยการกองการศึกษา  คณะท างาน 

๙ นางสาววัชราภรณ์  โสภณ         นักพัฒนาชุมชน   คณะท างาน 

๑๐ นางพรพิทย์ สารสมัคร              นักเคราะห์นโยบายและ
แผน   

 คณะท างาน 

๑๑ นางสังวาล นามวิเศษ               ครูผู้ดูแลเด็ก  คณะท างาน 

๑๒ นางสาวอาทิตยา  ชัยณรงค์      ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  คณะท างาน 

๑๓ นางสาวมะลิจันทร์ ภูน้ าสี           นักวิชาการเกษตร    คณะท างาน 

๑๔ นายสิริชัย  นนตรี           เจ้าพนักงานธุรการ    คณะท างาน 

๑๕ นายนาท  มนตรีชน         นักทรัพากรบุคคล    คณะท างาน 

๑๖ นางสาวสุวรรณทิพย์  บุญปก 
  

 นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 

 คณะท างาน/เลขานุการ 

๑๗ นางสาวปรียานุช ภูงามนิล  นักจัดการงานทั่วไป                       คณะท างาน/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
                  วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางสาวรัชนี ลาดโลศร ี  ปลัด อบต.  ประธาน 

๒ นายเชาวรินทร์  อินทร์ญญา  รองปลัดฯ   คณะท างาน 



๓ นายจรุญ  แสนนาม        หัวหน้าส านักปลัด  คณะท างาน 

๔ นางสาวแจ่มจันทร์ ค ามะมูล      ผู้อ านวยการกองคลัง  คณะท างาน 

๕ นายอดิศักดิ์  ไชยศรี    ผู้อ านวยกองช่าง  คณะท างาน 

๖ นางจิราภรณ์ วงศ์สุวรรณ์         ผู้อ านวยการกองการศึกษา
ฯ 

 คณะท างาน 

๗ นางสาววัชราภรณ์  โสภณ         นักพัฒนาชุมชน   คณะท างาน 

๘ นางพรพิทย์ สารสมัคร              นักเคราะห์นโยบายและ
แผน   

 คณะท างาน 

๙ นางสังวาลย ์นามวิเศษ               ครูผุ้ดูแลเด็ก  คณะท างาน 

๑๐ นางสาวอาทิตยา  ชัยณรงค์      ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    คณะท างาน 

๑๑ นางสาวมะลิจันทร์ ภูน้ าสี           นักวิชาการเกษตร    คณะท างาน 

๑๒ นายสิริชัย  นนตรี           เจ้าพนักงานธุรการ    คณะท างาน 

๑๓ นายนาท  มนตรีชน         นักทรัพากรบุคคล    คณะท างาน 

๑๔ นางสาวสุวรรณทิพย์  บุญปก 
  

 นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 

 คณะท างาน/เลขานุการ 

๑๕ นางสาวปรียานุช ภูงามนิล  นักจัดการงานทั่วไป                       คณะท างาน/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

เริ่มประชุม เวลา   ๑๐.๐๐ น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางสาวรัชนี ลาดโลศร ีต าแหน่ง ปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ เป็นประธานคณะท างานในวันนี้ขอเปิด
การประชุมเรื่องที่แจ้งประชุมทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  -๒- 
 
 

 ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงให่ญ   ที่ ๑๙/๒๕๖๑  เรื่อง  



แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ๓ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๔) 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 - ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องด่วน / เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 - ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
ประธาน 
ประธานคณะท างาน 

ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ ที่ ๑๙/๒๕๖๑  เรื่อง  
แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ ในในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ๓ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๔)  
ให้คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
๑. ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต 
๒. วางแผน จัดท า ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

  ๓. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๔. จัดท ารายงานติดตามและสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ     
ป้องกันการทุจริต 

ซึ่งในกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่  
“ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” ในท้องถิ่น  และเพ่ือให้
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ ได้ตระหนักถึงการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้กฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
๑.เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๓.  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกุงใหญ่ มีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม 
ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบ  
 
 
 
 
                     -๓- 



 
 
 
๔.   พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้
อ านาจให้เหมาะสม  
๕.  พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๖. เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 
๗. เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์โครงการ แผนงาน กิจกรรม วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด และมาตรการ  
๘. เพ่ือสร้างจิตรส านึก คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นกับ
ข้าราชการ   
 ขอเชิญเลขาชี้แจง 

เลขา 
คณะท างาน/เลขานุการ 

ขอชี้แจงบทบัญญัติก าชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องด าเนินตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๑. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในส่วนที่ว่าการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการท าให้เกิดประโยชน์
สุขของประชาชน ต้องปฏิบัติราชการตามภารกิจต้องเป็นไปด้วยความ
ซื่อสัตย์  สุจริต มีขั้นการการด าเนินงานที่โปร่งใส มีกลไกการตรวจสอบ
การด าเนินการได้ทุกขั้นตอน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
๒. การมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนา จัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๓. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจะได้
เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบ  โดยให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับรายงานผลการด าเนินงาน การงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ   

ประธาน 
ประธานคณะท างาน 

และตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ เพ่ือให้การบริหาร
ราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่
ประชาชน รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ช อ บ โด ย ก ร ะ ท ร ว งม ห า ด ไท ย  ได้ ก า ห น ด แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ขอเชิญปลัด 
อบต.ชี้แจงในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี ( พ.ศ. 



๒๕๔๒ – ๒๕๖๔)  
 
 

 
           -๔- 
 
 
 

ประธาน 
คณะท างาน 

เพ่ือป้องกันการทุจริต โดยให้ความส าคัญกับการด าเนินการให้การบริหาร
ราชการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  และค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่  จึงได้
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) โดยแปลงตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) และสอดคล้อง
กับกรอบ การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒  ประกอบด้วย  ๔   มิติ  คือ 
มิติที ่๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ 
๑. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง
ฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 
๓. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

 

มิติที ่๒  การบริหารราชการเพื่อปอองกันการทุจริต 
กลยุทธ์ 
๑. การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
๒. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
๓.การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจกา
บ้านเมืองที่ด ี
๔. การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

๕. การจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

มิติที ่๓ การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
กลยุทธ์ 



๑.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม    ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
ของหน่วยงานไดทุ้กขั้นตอน 
๒. การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 
 
 
 
 
        -๕- 
 
 
 
๓.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วน 
มิติที่ ๔   การเสริมสร้างและการปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการ
ปิิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 
๑ .  มี ก ารจั ด วางระบบ และราย งานการควบ คุ มภ าย ใน  ต ามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
๒. มีการสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือ
การบริหารราชการ ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

ประธาน 
 

ท่านใดมีอะไรสงสัยบ้าง ใน ๔ มิติ ที่คณะท างานชี้แจง   

 ขอให้ยกตัวอย่างการการมีส่วนร่วมในภาคประชาชนคณะท างาน 
ประธาน 
ประธานคณะท างาน 

-   การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท า
งบประมาณ 
-  แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดท าแผน อบต.หนองกุงใหญ่ 
-  การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
-  การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ 
-  การมีส่วนร่วมด าเนินตามโครงการ 
-  เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในจัดหาพัสดุ 
-  แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบต. 
-  การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ 
ไม่ทราบว่าท่านอื่น มีอะไรบ้างคับ หากไม่มี  กระผมขอปิดการประชุม  
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ จะได้ระดับ
คะแนนการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR) การ



จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สูงกว่าร้อยละ  ๕๐ 
 

  
 

 

                                                           (ลงชื่อ)……………….………………………….ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                                      ( นางสาวปรียานุช ภูงามนิล ) 
              คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
(ลงชื่อ)......................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นางสาวรชันี ลาดโลศรี ) 
              ประธานคณะท างาน 

 


