
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ        งานบริหารทั่วไป  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลกุดไห 
ที…่…สน ๕๖๑๐๑/.......................……………………..……วันที่  …  ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๖๐ ….……………… 
เรื่อง …....รายงานการผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  

  ของเทศบาลต าบลกุดไห ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
      

เรียน    นายกเทศมนตรีต าบลกุดไห 
 

ตามท่ีเทศบาลต าบลกุดไห ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ ของเทศบาลต าบลกุดไห ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ และเทศบาลต าบลกุดไหจะต้อง
ด าเนินการและติดตามให้เป็นไปตามแผนฯ ดังกล่าว นั้น 

 

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทิิาาพ ประสิทิิผล เทศบาล 
ต าบลกุดไห ได้ด าเนินการและติดตาม ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ของเทศบาลต าบลกุดไห ดังนั้น จึงขอรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดต่างๆ ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณา  

 
 

 

       (นายศิริพล   คูณหอม) 
           นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

                                                                                            (นายศรฤทิิ์  ดาบพลอ่อน) 
                       หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    

 
 

                                                                                   (นายปัญญาณัฎฐ์   ปาตู) 
                                                                                                 หัวหน้าส านักปลัด 
 
 

/…………………….. 

นายแนม
ไพค านาม



-๒- 
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
                                                                                          (นายิีระศักดิ์   ศรีนัครินทร์) 
                                                                                 รองปลัดเทศบาลต าบลกุดไห  รักษาการแทน  
                                                                                            ปลัดเทศบาลต าบลกุดไห 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
                                                                                          (นายเสงี่ยม  ท้าวพิมพ์) 
                                                                                        นายกเทศมนตรีต าบลกุดไห 
 



๑.เสริมสร้างจิตส านึก ๑.๑ ส่งเสริมการปฏิบัติงานและ ๑.๑.๑ ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการด าเนินชีวิต

ค่านิยมให้ทุกหน่วยงาน การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากรของ

ของเทศบาลต าบลกุดไห เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลต าบลกุดไห

ปฏิบัติงานตามหลัก ๑.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ๑.๒.๑ ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงาน

ธรรมมาภิบาล ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหลักตามหลักธรรมาภิบาล

ธรรมาภิบาล ๑.๒.๒ จัดท าประกาศประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร

ทัง้ฝ่ายประจ าและฝ่ายการเมือง

๑.๒.๓ จัดท าคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับและระเบียบที่

เกี่ยวข้องประจ าตัวบุคลากรทุกคน

๑.๓ ส่งเสริมค่านิยมการยกย่อง ๑.๓.๑ โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

และเชิดชูความดี ความซ่ือสัตย์ ๑.๓.๒ ประกวดค าขวัญ บทความ ด้านการป้องกัน

สุจริต การทุจริต

๒.บูรณาการระหว่าง ๒.๑ บูรณาการระหว่าง ๒.๑.๑ โครงการรับฟังความคิดเห็นเวทีประชาคม

หน่วยงานในการป้องกัน หน่วยงานในการป้องกันและ ๒.๑.๒ จัดท า ตู้ปณ. และเว็บไซต์ แจ้งเหตุทุจริต

และแก้ไขปัญหาการ แก้ไขปัญหาการทุจริตและ ๒.๑.๓ จัดท าตู้รับฟังความคิดเห็นและแจ้งเหตุทุจริต

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประพฤติมิชอบ ตามหมู่บ้าน

ยุทธศาสตร์ที่ มาตรการ/แนวทางด าเนินการ

รายงานการผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤตมิชิอบ 

  ของเทศบาลต าบลกุดไห ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ชื่อโครงการ

ผลการด าเนินการ

ยังไมไ่ด้

ด าเนินการ
อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้ว

ไมไ่ด้

ด าเนินการ

หมายเหตุ



ยุทธศาสตร์ที่ มาตรการ/แนวทางด าเนินการ ชื่อโครงการ

ผลการด าเนินการ

ยังไมไ่ด้

ด าเนินการ
อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้ว

ไมไ่ด้

ด าเนินการ

หมายเหตุ

๒.๑.๔ จัดต้ังศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์และ

ศูนย์ด ารงธรรม

๒.๒ จัดกิจกรรมรณรงค์ต้าน ๒.๒.๑ จัดต้ังเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังการ

การทุจริต ทุจริตระหว่างชุมชนและเทศบาลต าบลกุดไห

๒.๒.๒ จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการทุจริต

๒.๒.๓ แต่งต้ังประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการใน

การด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาลต าบลกุดไห

๒.๒.๔ ฝึกอบรมให้ความรู้ในกฏหมายเบือ้งต้นให้กับ

ประชาชนในต าบลกุดไหและให้ความรู้การตรวจสอบ

ป้องกันการทุจริตให้กับประชาชนในต าบลกุดไห

๓.เสริมสร้างความ ๓.๑ จัดท าระบบตรวจสอบ ๓.๑.๑ จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการ

เข้มแข็งในการป้องกัน ควบคุมและถ่วงดุลให้เหมาะสม ควบคุมภายใน

และแก้ไขปัญหาการ ๓.๑.๒ จัดกิจกรรมลดความเส่ียงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓.๑.๓ จัดท ากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ราคา

ของเทศบาลต าบลกุดไห กลาง ทางประกาศและเว็บไซต์

๓.๑.๔ จัดท าแผนจัดซ้ือจัดจ้าง แผนการใช้จ่ายเงิน 

และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

๓.๒ สร้างกลไกความร่วมมือ ๓.๒.๑ จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร



ยุทธศาสตร์ที่ มาตรการ/แนวทางด าเนินการ ชื่อโครงการ

ผลการด าเนินการ

ยังไมไ่ด้

ด าเนินการ
อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

แล้ว

ไมไ่ด้

ด าเนินการ

หมายเหตุ

ระหว่างหน่วยงานกับภาคเอกชน ๓.๒.๒ จัดโครงการเทศบาลต าบลกุดไหพบส่ือมวลชน

๔.พัฒนาศักยภาพ ๔.๑ พัฒนาสมรรถนะและขีด ๔.๑.๑ จัดส่งเจ้าหน้าทีเ่ข้าอบรมหลักสูตรการ

เจ้าหน้าทีข่องรัฐ ในการ ความสามารถเจ้าหน้าทีรั่ฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ป้องกันและแก้ไขปัญหา ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ๔.๑.๒ จัดท าศูนย์ข้อมูลความรู้กลางด้านการป้องกัน

การทุจริตและประพฤติ ทุจริตและประพฤติมิชอบ และปราบปรามการทุจริต

มิชอบของเทศบาลต าบล

กุดไห


