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ประกาศเทศบาลตําบลกะทูน 
เร่ือง  แผนการเสริมสราง วินัยคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
................................................... 

  ดวยเทศบาลตําบลกะทูน  ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป  (พ.ศ.  2561-
2564)  เพื่อนําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป  (พ.ศ.  2561-2564)  ของเทศบาลตําบลกะทูน  ไปใช
ปฏิบัติใหเกิดรูปธรรม  สรางองคกรใหมีความโปรงใส  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีธรรมาภิบาล  ปฏิบัติราชการดวย
ความซื่อสัตย  สุจริต  เปนธรรม  และเสมอภาค  เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  สรางจิตสํานึกที่ดีใน
การใหบริการ  ทําใหการบริหารราชการเกิดความโปรงใส  ตลอดจนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม
ในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประชาชนเกิดความมั่นใจ  ศรัทธาในการบริหารราชการของเทศบาล
ตําบลกะทูน  รวมถึงผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภา  ขาราชการและเจาหนาที่ทุกระดับ 
  ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป  (พ.ศ.  2561-2564)    
เทศบาลตําบลกะทูนจึงไดจัดทําแผนการเสริมสรางวินัยคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริตประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  เพื่อถือเปนแนวทางปฏิบัติและดําเนินการใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ของเทศบาล
ตําบลกะทูนตอไป 
  

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วไป 

   ประกาศ ณ วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕63 
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บทนํา 
 

 ดวยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไดเห็นชอบ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4) เนนใหทุกภาคสวน
ตองใหความตระหนักตอปญหาการทุจริตที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ รวมถึงตองเขามามีสวนรวมเพื่อ
เปนกลไกขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามการทุจริต การจัดทําแผนสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4) 
 ดังนั้น  เทศบาลตําบลกะทูน  จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล
ตําบลกะทูน  (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4)  มาประยุกตเปนแนวทางในการดําเนินการตามพันธกิจโดยใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖4   เพื่อใหเทศบาลตําบล
กะทูน ใชแนวทางในการนําไปปฏิบัติอยางแทจริงเพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในเทศบาลตําบลกะทูน 
 
หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4) เริ่มตนเมื่อ
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559 เพื่อการจัดทํายุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) และคณะยกรางยุทธศาสตรชาติฯ ใหดําเนินการยกรางยุทธศาสตรฯ ระยะที่ 3 ตาม
กระบวนการทางวิชาการ ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตรชาติ 
ระยะ 20 ปของประเทศไทย รวมทั้งใหรับฟงความคิดเห็นจากผูบริหารองคกรอิสระ ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารและผู
ปฏิบัติในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอยางรอบดานเพื่อกําหนดเปนยุทธศาสตรชาติ ที่สามารถ
ยกระดับการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางชัดเจนเปนรูปธรรม มีกลไกการบูรณาการการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพสามารถสงผลใหการทุจริตในสังคมไทยลดลง รวมทั้งสามารถนําไปใชในการจัดทําของบประมาณ
แผนดินป พ.ศ.2561 ของหนวยงานภาครัฐ 
 ยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให
ปรับใชเปนหวงเวลาเดียวกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และเมื่อ
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2559 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติเห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4) ฉบับสมบูรณ ที่กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทย ใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพื่อสรางวัฒนธรรมการ
ตอตานการทุจริต ยกระดับ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน และปฏิรูปกระบวนการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานเทียบเทาสากล ผานยุทธศาสตร 6 ดาน ไดแก สรางสังคมที่ไมทนตอ
การทุจริต ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนา ระบบ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับการ
รับรู การทุจริตของประเทศไทย โดยเปาประสงคของยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3 คือประเทศไทยมีคาดัชนีการ
รับรู การทุจริต (CPI) สูงกวารอยละ 50 เพื่อใหเปนมาตรฐานเปนที่ยอมรับจากทั้งภายในและตางประเทศ รวมทั้ง
มีการกําหนดแนวทางและกลไกในการดําเนินงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองตอการ
แกไขปญหาการทุจริตไดอยางทันทวงทีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคสวน
อื่นๆ ในประเทศไทย สามารถนําไปปรับใชในงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใหประเทศไทย
ของเราสามารถยืนหยัดอยูไดอยางสงางามทามกลางกระแสโลกในปจจุบัน 
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 ดังนั้น เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติในการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลกะทูนจึงไดจัดทํามาตรการแนว
ทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4) ของเทศบาลตําบลกะทูน และใหทุกหนวยงานในเทศบาล
ตําบลกะทูนใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลกะทูน    
ทั้งนี้ไดมุงเนนใหการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลกะทูนเปนไปอยางตอเนื่อง 
สรางระบบราชการที่มีความโปรงใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม ความคุมคา เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบราชการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม ในการรณรงคและปลูกจิตสํานึกคานิยมของสังคมให
ประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ ตอไป 

วิสัยทัศน 
 “เทศบาลตําบลกะทูน  ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสาน ผลักดัน ปองกัน และปราบปรามการทุจริต” 
 
พันธกิจ 
 ๑. เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยม ใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลกะทูน 
ใหยึดหลังธรรมาภิบาล 
 ๒. บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อเสริมสราง และพัฒนาเครือขายดายการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๓. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๔. สรางกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถวงดุลการใชอํานาจของเจาหนาที่ใหมีความเขมแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 
 ๕.สงเสริม สนับสนุนการจัดองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง 
 
ยุทธศาสตรแผนการปฏิบตัิการปองกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4) 

ยุทธศาสตร 

   ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้  

 ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต” เปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหความสําคัญใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะ “ที่ไมทน ตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทาง
สังคมในทุกชวงวัย ตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย 
สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคม ใหมีความเปน
พลเมืองที ่ดี มีจ ิตสาธารณะ  จิตอาสาและความเสียสละเพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมี
พฤติกรรมที่ไมยอมรับ และตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ  

ยุทธศาสตรที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต” สถานการณความ
ขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษที่ผานมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นขอเรียกรองหรือประเด็นการ
ชุมนุมประทวงของประชาชนทุกกลุม ทุกฝายที่มีตอทุกรัฐบาลที่ผานมา จะเห็นไดวาประชาชนทุกกลุมทุกฝายตางมี
ขอเรียกรองท่ีสอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือ การตอตานการทุจริตของรัฐบาลและเจาหนาที่รัฐ  อาจกลาวได
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วาปญหาการทุจริตนั้นเปนเสมือนศูนยกลางของปญหาความขัดแยงทั้งมวลของสังคมไทยในหวงเวลากวาหนึ่ง
ทศวรรษที่ผานมา และการแสดงออกซึ่งเจตจํานง ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายที่ไมยอมรับและไม
อดทนตอการทุจริตประพฤติมิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอัน    
แนวแนของประชาชนไทยทุกกลุมทุกฝาย ที่ตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่รัฐเปนไปดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้นเพื่อเปนการตอบสนองตอ
เจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนอันหนึ่งเดียวกัน 
โดยเปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจนจํานงทางการเมืองในเรื่องการตอตานการทุจริต
ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเกี่ยวกัน 

 ยุทธศาสตรที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) 
เปนปญหาที่พบมากขึ้นในปจจุบัน กอใหเกิดผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล 
ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผานมาพบวาการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหา
ประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแตขั้นตอนการกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใส
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตร “สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่มุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการกําหนดมาตรการกลไก 
เสริมสรางธรรมาภิบาล ตั้งแตเริ่มขั้นกอตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation)     ขั้น
ตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมิน
นโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback) 

  ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไก
และกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมี ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อ
ลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไมเกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกดานกฎหมาย 
กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสรางการปฏิบัติงานของหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ใหม ี   
ธรรมาภิบาล 

  ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” ยุทธศาสตรการ
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตรที่มุงเนนการปรับปรุงและพัฒนากลไกและ
กระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และเปนที่ยอมรับ ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาวจะมุงเนนการดําเนินการโดย
การเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) และการตัดสิน
คดีและลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริต และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการ
ทุจริตตาง ๆ ถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริตไดรับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความ
ตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในที่สุด 

  ยุทธศาสตรที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย” เปนการกําหนดยุทธศาสตรที่มุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใส
และการจัดการการยกระดับคาดัชนีการรับรู การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการ
ประเมิน และวิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติหรือ
ปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึง การบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม 



แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทต.กะทูน 
 

ภาคเอกชน และตางประเทศเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏบิัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทต.กะทูน 
 

แผนปฏิบัติการเสริมสรางวินัยคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลกะทูน 
ประจําปงบประมาณ 2564 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต” 

เปาหมาย  “สรางสังคมท่ีไมทนและไมเพิกเฉยตอปญหาการทุจริต และรวมตานทุจริตในทุกรูปแบบ 

 

มาตรการ แนวทางดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม หนวยงานผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

1. การสรางสังคมที่ไม
ทนตอการทุจริต 
 

1.1 การสรางจิตสํานึกและ  ความ
ตระหนักแกบุคลากร     ทั้งขาราชการ
การเมืองและ   ฝายประจําของเทศบาล
ตําบลกะทูน 

1.1.1 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน งานการเจาหนาที่  
ต.ค.63-ก.ย.64 1.2 ประกาศใชมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 

 
งานการเจาหนาที่ 

1.1.3 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม งานการเจาหนาที่ 
 1.2 การสรางจิตสํานึกและความ

ตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนใน
ทองถิ่น 

1.2.1 รณรงคประชาสัมพันธตอตานการทุจริต สํานักปลัด 
ต.ค.63-ก.ย.64 1.2.2 โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
ทุกสวนราชการ 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏบิัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทต.กะทูน 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

เปาหมาย   
1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
2. สงเสริมใหนโยบายสาธารณะเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 

มาตรการ แนวทางดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม หนวยงานผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

2. ยกระดับเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริต 
 
 
 

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
 

2.1.1 ผูบริหารประกาศนโยบายเกี่ยวกับความ
โปรงใส/ตรวจสอบได 
 

สํานักปลัด ต.ค.63-ก.ย.64 

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

2.2.1 จัดเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจางและรายงานผลการปฏิบัติราชการให
ประชาชนทราบ 
 

กองคลัง ต.ค.63-ก.ย.64 

2.3 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติ
ใหเปนที่ประจักษ 
 

2.3.1 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเดน ทุกสวนราชการ ต.ค.63-ก.ย.64 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏบิัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทต.กะทูน 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 

เปาหมาย   

1. กลไกการปองกันการทุจริตมีความเทาทันตอสถานการณการทุจริต เปลี่ยนแปลงสูกระบวนการทํางานเชิงรุก สามารถปองกันการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ 
2. มีการบูรณาการการทํางานระหวางองคกรที่เก่ียวของกับการปองกันการทุจริต 

3. การทุจริตลดนอยลงหรือไมเกิดการทุจริต 

มาตรการ แนวทางดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม หนวยงานผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

3. สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย 
 
 
 

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสาร
ในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวก
แกประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ
เทศบาลตําบลกะทูนไดทุกข้ันตอน 
 

3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวา
ดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

ทุกสวนราชการ 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล       การบริหารงบประมาณ 
การเงิน   การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงานที่ อปท.ตองเผยแพรให
ประชาชนทราบ 

 
ทุกสวนราชการ 

 
ต.ค.63-ก.ย.64 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน 
 

3.2.1 โครงการจัดเวทีประชุมประชาคม ทุกสวนราชการ ต.ค.63-ก.ย.64 

3.2.2 กําหนดใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียน/
รองทุกข 
-www.kathuncity.co.th 
-ทางหมายเลขโทรศัพท 075-483075 
-รองเรียนดวยตนเอง 
 

ทุกสวนราชการ ต.ค.63-ก.ย.64 

 
 



แผนปฏบิัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทต.กะทูน 
 

ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

เปาหมาย   

1. การปฏิบัติงานดานการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
2. คดีการทุจริตและการกระทําทุจริตลดนอยลง 

มาตรการ แนวทางดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม หนวยงานผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

4. พัฒนาระบบ
ปองกันการทุจริต 
 
 
 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานผล
การควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินกําหนด 
 

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบ
ควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 

ทุกสวนราชการ 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน 
โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยงและรายงานผลการติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับ
ดูแล 
 

 
ทุกสวนราชการ 

 
ต.ค.63-ก.ย.64 

 
 

4.2 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน
และบูรณการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการ
ทุจริต 
 

4.2.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต สํานักปลัด ต.ค.63-ก.ย.64 

4.2.2 สงเสริมใหมีการบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อ
ตอตานการทุจริต 
 

 
ทุกสวนราชการ 

 
ต.ค.63-ก.ย.64 

 
 

 
 
 
 
 


