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

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุม้
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

****************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อเป็นคู่มือทางการบริหารที่ผู้บริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นายบุญชู สากุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม

คานา
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหาร
ส่ ว นตาบลกุดตุ้ม ฉบั บ นี้ มีวัตถุป ระสงค์เ พื่อแสดงเจตจ านงทางการเมื องในการต่อต้า นการทุ จริต โดยการ
เสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่ง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี เป็นแผนที่ได้รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามที่ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้พิจารณากาหนดให้มี เพิ่มเติมตามความสอดคล้องตามกรอบ
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนก่อการทุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
ในการสร้างภูมิคุ้มกันในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนต่อไป

สานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม

สารบัญ
เนื้อหา
ส่วนที่ ๑ บทนา
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
เป้าหมาย
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
บัญชีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แยกตามมิติ
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ ๓ รายละเอียด / โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคผนวก
- สาเนาประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔)
- สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.
25๖๑-๒๕๖๔) และคณะกรรมการประเมินผลและติดตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔)
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมี วัตถุประสงค์สาคัญ
เพื่อให้ บ ริ การต่าง ๆ ของรั ฐ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีป ระสิ ทธิภ าพมากขึ้ น
แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่ว ยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจ ริ ตแต่พบว่า ยั งคงมีช่องว่างที่ ทาให้ เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่ าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่อ งของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่ ง ใส การทุ จ ริ ต ในปั จ จุ บั น มี รู ป แบบที่ ซั บ ซ้ อ นขึ้ น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้

๒
๑

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่
เพื่อให้ ตนเองได้รับสิ ทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผู กขาด ได้แก่ การผูกขาดใน
โครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทาการทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง

2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลาดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
การทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า
ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี
2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์
และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลาดับ
ที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั นอยู่ใน
ระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกั น
การทุจ ริ ต ไม่ว่าจะเป็ น การเป็ น ประเทศภาคีภ ายใต้อนุสั ญญาสหประชาชาติว่าด้ว ยการต่อต้า นการทุจริ ต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งคณะกรรมการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติได้จัดทายุ ทธศาสตร์ช าติว่าด้ว ยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อย
ถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้าง
สังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสั มพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของ
สังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติด

๓
๑

กับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทาได้
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจ จุบั น ยุทธศาสตร์ช าติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึง่ มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริ หารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์ การดาเนินงานหลักออกเป็น
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561) เพื่อกาหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน อัน จะน าไปสู่ การปฏิบั ติอย่ างมี ป ระสิ ทธิภ าพ บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดทา
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการดาเนินการ
เรื่องโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency AssessmentITA) อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถทางานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบ
ได้
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วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
วิสัยทัศน์ (Vision)
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“ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจยั่งยืน ประชามีสุข”

พันธกิจ (Mission) ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
1. ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้ได้มาตรฐานและพอเพียงต่อความต้องการ
ของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
2. ส่งเสริ มและพัฒ นาผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่ งเสริมอาชีพตลอดจนส่ งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอให้ กับ
ประชาชน เกษตรกรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาศักยภาพของคนและขีดความสามรถของชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เพื่อนาไปสู่การพึ่งตนเองได้
4. ส่งเสริมการศึกษา และนันทนาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย และบารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
5. ส่งเสริ มพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือและให้โ อกาสแก่เด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ยากไร้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น
6. ส่งเสริมด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัย และป้องกันโรคติดต่อ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและพัฒนาคุณภาพชีวิต
7. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบมีประสิทธิภาพเพื่อนาไปสู่
การพัฒนาตาบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน
8. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรและการบริการประชาชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
ร่วมมือของหน่วยงานต่างๆและประชาชนในการจัดทาแผนและพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
9. ส่งเสริมสนับสนุนหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่ อ ยกระดั บ จิ ต ส านึ ก รั บ ผิ ด ชอบในผลประโยชน์ ข องสาธารณะของข้ า ราชการฝ่ า ยการเมื อ ง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้ อ งถิ่ น ปราศจากการก่ อ ให้ เ กิ ด ข้ อ สงสั ย ในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการจริ ย ธรรม การขั ด กั น แห่ ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
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2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจ กรรม/มาตรการที่ส นับสนุนให้ สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่ ว นร่ว มและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น มีแผนงานที่มีประสิ ทธิภ าพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน

5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิ ตสานึ กรักท้องถิ่น ของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลั กบริหารกิ จการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การป้ องกัน การทุ จ ริ ต อัน จะส่ งผลให้ ป ระชาชนในท้ องถิ่น เกิ ดความภาคภูมิ ใจและให้ ความร่ว มมื อกั นเป็ น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

๖
๑

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

1.1 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น
และฝ่ายประจาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1.2 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น

(1) โครงการพัฒนาศักยภาพ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอก
สถานที่
(๒) โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
(๓) มาตรการประชุม
ประจาเดือนระหว่างคณะ
ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง อบต.
กุดตุ้ม
(1) โครงการรักน้า รักป่า รัก
แผ่นดิน
(๒)โครงการปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติ (อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริการ
ปลูกหญ้าแฝก)
(๓)โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ
(๔) โครงการปกป้องสถาบัน
สาคัญของชาติ องค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
(5) โครงการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยจากแหล่งกาเนิด
(6) โครงการพัฒนาหมู่บา้ น
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
(๗) โครงการพัฒนารายได้
และระบบจัดเก็บภาษีใน
ตาบล
(1) โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชน ตาบลกุดตุ้ม
(2) โครงการส่งเสริมการจ้าง
นักเรียนนักศึกษาในระหว่าง
ปิดภาคเรียน
(๓)โครงการ อบรมให้ความรู้
ความสาคัญของการศึกษาใน
ท้องถิ่น
(๔)โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติดประจาตาบล

1.3 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

ปี ๒๕61
งบประมาณ
(บาท)
๖00,000.-

ปี ๒๕62
งบประมาณ
(บาท)
๖00,000.-

ปี ๒๕63
งบประมาณ
(บาท)
๖00,000.-

ปี ๒๕64
งบประมาณ
(บาท)
๖00,000.-

.-

-

-

-

-

-

-

-

๕๐,000.-

๕๐,000.-

๕๐,000.-

๕๐,000.-

๒0,000.-

๒0,000.-

๒0,000.-

๒0,000.-

๓0,000.-

๓0,000.-

๓0,000.-

๓0,000.-

๓0,000.-

๓0,000.-

๓0,000.-

๓0,000.-

๕0,000.-

๕0,000.-

๕0,000.-

๕0,000.-

๒๐0,000.-

๒๐0,000.-

๒๐0,000.-

๒๐0,000.-

-

-

-

-

20,000.-

20,000.-

20,000.-

20,000.-

๙0,000.-

๙0,000.-

๙0,000.-

๙0,000.-

10,000.-

10,000.-

10,000.-

10,000.-

๑๕๐,000.-

๑๕๐,000.-

๑๕๐,000.-

๑๕๐,000.-

หมาย
เหตุ

๗
๑
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี ๒๕61
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕62
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕63
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕64
งบประมาณ
(บาท)

มิติที่ 1

รวม

๑,๐๗0,000.-

๑,๐๗0,000.-

๑,๐๗0,000.-

๑,๐๗0,000.-

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

2.1 แสดงเจตจานง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร

1 มาตรการ - กิจกรรม
13 โครงการ
(1) มาตรการผู้บริหารมีการ
แสดงเจตจานงว่าจะ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์

-

-

-

-

(1) มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล
(2) มาตรการออกคาสั่ง
มอบหมายของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหัวหน้าส่วนราชการ
(3) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน”
(4) กิจกรรม “ควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี”
(5) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดหา
พัสดุ”
(6) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ”
(7) กิจกรรมเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ –
จัดจ้าง
(8) กิจกรรมการใช้บัตรคิวใน
การติดต่อราชการ
(๙) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการ
ประชาชน”
(๑๐) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและ ไม่เลือก
ปฏิบัติ
(1) กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และ
ระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ
(2) มาตรการการมอบ
อานาจอนุมัติ อนุญาต

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อานาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

หมาย
เหตุ

๘
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ
(3) มาตรการมอบอานาจ
ของนายก อบต.กุดตุ้ม
(4) มาตรการการ
ออกคาสั่งมอบหมายของ
นายก อบต. ปลัด อบต.
และหัวหน้าส่วนราชการ

2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดาเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์

(1) กิจกรรมการมอบรางวัล
พ่อ - แม่ดีเด่น
(๒) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี
ดีเด่น
(๓) กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์

2.5 มาตรการจัดการ (1) มาตรการ “จัดทา
ในกรณีได้ทราบหรือ ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
รับแจ้งหรือตรวจสอบ (2) กิจกรรม “การจัดทา
พบการทุจริต
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ของอบต.กุดตุ้ม”
(3) มาตรการให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม
ดูแล การปฏิบัติราชการของ
อบต.กุดตุ้ม
(4) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ”
(5) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”
(6) มาตรการ “ดาเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของอบต.
กุดตุ้ม ว่าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอานาจหน้าที่โดย
มิชอบ”

มิติที่ 2

รวม

1๒ มาตรการ 1๒ กิจกรรม
- โครงการ

ปี ๒๕61
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕62
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕63
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕64
งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

๙
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน

(1) โครงการประสานความ
ร่วมมือพัฒนาศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอาเภอ
เมืองชัยภูมิ

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน

ปี ๒๕61
งบประมาณ
(บาท)
25,000.-

ปี ๒๕62
งบประมาณ
(บาท)
25,000.-

ปี ๒๕63
งบประมาณ
(บาท)
25,000.-

ปี ๒๕64
งบประมาณ
(บาท)
25,000.-

(๒) มาตรการ “ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุด
ตุ้ม ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น”
(๓) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต.กุดตุ้ม

-

-

-

-

-

-

-

-

(๔) มาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและ
หลากหลาย”

-

-

(5) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของ
อบต.กุดตุ้ม ทางเวปไซต์”

-

-

-

-

(๖) กิจกรรม “การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน
การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน
ของเทศบาล และการรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง”

-

-

-

-

(๗) มาตรการจัดทาวารสาร
ประจาปี เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของ อบต.กุดตุ้ม

-

-

-

-

(1) โครงการบูรณาการจัดทา
แผนพัฒนาและแผนพัฒนา
หมู่บ้าน
(2) กิจกรรมการดาเนินงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
อบต.กุดตุ้ม
(๓) กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

๒๐,๐๐๐.-

๒๐,๐๐๐.-

๒๐,๐๐๐.-

๒๐,๐๐๐.-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

๑๐
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

(1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม

มิติที่ 3

รวม

4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด

ปี ๒๕61
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี ๒๕62
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี ๒๕63
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี ๒๕64
งบประมาณ
(บาท)
-

(2) โครงการประชุม
ประชาคมตาบลและหมู่บ้าน
ประจาปี

๓๐,๐๐๐.-

๓๐,๐๐๐.-

๓๐,๐๐๐.-

๓๐,๐๐๐.-

(3) โครงการปรับปรุง
ทบทวนแผนพัฒนา

๒๐,๐๐๐.-

๒๐,๐๐๐.-

๒๐,๐๐๐.-

๒๐,๐๐๐.-

-

-

-

-

๙๕,000.-

๙๕,000.-

๙๕,000.-

๙๕,000.-

-

-

-

-

(๒) โครงการจัดทารายงาน
การควบคุมภายใน

-

-

-

-

(๓) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(๔) กิจกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุด
ตุ้ม
5 มาตรการ 5 กิจกรรม
4 โครงการ
(1) กิจกรรมจัดทาแผนการ
ตรวจสอบภายใน

(๔) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในองค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดตุ้ม
4.2 การสนับสนุนให้ (๑) มาตรการส่งเสริมให้
ภาคประชาชนมีสว่ น ประชาชนมีส่วนร่วม
ร่วมตรวจสอบการ
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
บริหารราชการ
การบรรจุ แต่งตั้ง การโอน
ตามช่องทางที่
ย้าย
สามารถดาเนินการได้ (๒) กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ
(๓) กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจ่าย
และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สิน ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม

หมาย
เหตุ

๑๑
มิติ

ภารกิจตามมิติ
4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น

4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต

มิติที่ 4

รวม

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี ๒๕61
งบประมาณ
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐.-

ปี ๒๕62
งบประมาณ
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐.-

ปี ๒๕63
งบประมาณ
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐.-

ปี ๒๕64
งบประมาณ
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐.-

(2) กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

-

-

-

-

(๓) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร

-

-

-

-

(๔) กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดตุ้ม
(1) มาตรการเฝ้าระวังการ
คอร์รัปชั่นโดยภาค
ประชาชน

-

-

-

-

-

-

-

-

(2) กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์การต่อต้าน
การทุจริต

-

-

-

-

(๓) มาตรการการส่งเสริม
และพัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต
4 มาตรการ 8 กิจกรรม
2 โครงการ

-

-

-

-

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

(1) : โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น

หมาย
เหตุ

