
แบบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.256๒ 

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง 

ท่ี ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 

(พ.ศ.2560-2564) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ กลยุทธ์ที่ หน่วยนับ ปริมาณงาน งบจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

งบปกติของ
ส่วนราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

1 1 การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต, 
4 พัฒนาและ
ป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก 

2 ส่งเสริมให้มี
ระเบียบและ
กล่อมเกลา

ทางสังคมเพ่ือ
ต้านทุจริต , 

1 เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบงาน
ป้องกันการ

ทุจริต 

ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก 
ข้าราชการ พนักงาน 
(อบรมคุณธรรม จริยธรรม)          
 

จ านวนครั้ง 
ของการ
ฝึกอบรม 

๑ ครั้ง - 50,000 50,000 
 

 

บุคลากรได้น า
ความรู้ไปใช้

พัฒนาพ้ืนที่คิด
เป็นร้อยละ ๘๐ 
ของผู้น าท่ีได้รับ

การอบรม 

บุคลากรมี
ความตระหนัก
ในการต่อต้าน

การทุจริต 
และการทุจริต
คอรัปชันลดลง 

 

๒ 1 การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต, 
4 พัฒนาและ
ป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก 

2 ส่งเสริมให้มี
ระเบียบและ
กล่อมเกลา

ทางสังคมเพ่ือ
ต้านทุจริต 

อบรมเผยแพร่ให้ความรู้เก่ียวกับ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

จ านวนครั้ง 
ของการ
ฝึกอบรม 

๑ ครั้ง - 50,000 50,000 ประชาชนมีส่วน
ร่วมและมี
ความรู้ด้าน
การเมือง               

การปกครอง                    
มีร้อยละ 20  

ประชาชน
ความตระหนัก
ในการต่อต้าน
การทุจริตและ

การทุจริต
คอรัปชั่นลดลง 

 

๓ 2 ยกระดับ
เจตจ านงทาง
การเมืองใน
การต่อต้าน
การทุจริต 

1 พัฒนากลไก
การก าหนดให้
นักการเมือง

แสดงเจตจ านง
ทางการเมือง
ต่อต้านการ
ทุจริตต่อ

สาธารณชน 

ศึกษาดูงาน (ด้านธรรมมาภิบาล) จ านวนผู้เข้า
อบรม 

100 คน - 500,000 500,000 ผู้น าชุมชนได้น า
ความรู้ไปใช้

พัฒนาพ้ืนที่คิด
เป็นร้อยละ 20 
ของผู้น าท่ีได้รับ

การอบรม 

ผู้น ามีความ
ตระหนักใน
การต่อต้าน
การทุจริต 

และการทุจริต
คอรัปชันลดลง 

 

 

 



แบบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.256๒ 

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง 

ท่ี ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 

(พ.ศ.2560-2564) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ กลยุทธ์ที่ หน่วยนับ ปริมาณงาน งบจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

งบปกติของ
ส่วนราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

4 1 การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต, 
3 ส่งเสริม

บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
4 พัฒนาและ
ป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก 

2 ส่งเสริมให้มี
ระเบียบและ
กล่อมเกลา

ทางสังคมเพ่ือ
ต้านทุจริต , 

1 เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบงาน
ป้องกันการ

ทุจริต 

อบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย
เบื้องต้นแก่ประชาชน 
          
 

จ านวนครั้ง 
ของการ
ฝึกอบรม 

๑ ครั้ง - 50,000 50,000 
 

 

ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
เก่ียวกับ
กฎหมาย                    

มีร้อยละ 20 
ของครัวเรือน
ทั้งหมดในเขต 

ประชาชน
ความตระหนัก
ในการต่อต้าน
การทุจริตและ

การทุจริต
คอรัปชั่นลดลง 

 

5 1 การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต, 
4 พัฒนาและ
ป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก 

2 ส่งเสริมให้มี
ระเบียบและ
กล่อมเกลา

ทางสังคมเพ่ือ
ต้านทุจริต 

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวนครั้ง 
ของการ
ฝึกอบรม 

๑ ครั้ง - 50,000 50,000 ประชาชนมี
ความรู้เก่ียวกับ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง                   

มีร้อยละ ๒๐ 
ของครัวเรือน
ทั้งหมดในเขต 

ประชาชน
ความตระหนัก
ในการต่อต้าน
การทุจริตและ

การทุจริต
คอรัปชั่นลดลง 

 

6 3 การสง่เสริม
บทบาทและ

การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

2 ส่งเสริมให้มี
ระเบียบและ
กล่อมเกลา

ทางสังคมเพ่ือ
ต้านทุจริต 

จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน จ านวนผู้เข้า
อบรม 

1 คน - 50,000 50,000 ผู้น าชุมชนได้น า
ความรู้ไปใช้

พัฒนาพ้ืนที่คิด
เป็นร้อยละ ๘๐ 
ของผู้น าท่ีได้รับ

การอบรม 

ผู้น ามีความ
ตระหนักใน
การต่อต้าน
การทุจริต 

และการทุจริต
คอรัปชันลดลง 

 

 



แบบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.256๒ 

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง 

ท่ี ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 

(พ.ศ.2560-2564) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ กลยุทธ์ที่ หน่วยนับ ปริมาณงาน งบจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

งบปกติของ
ส่วนราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

7 1 การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

 

2 ส่งเสริมให้มี
ระเบียบและ
กล่อมเกลา

ทางสังคมเพ่ือ
ต้านทุจริต  

 

สร้างจิตส านึกในครอบครัวให้
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด 
          
 

จ านวนครั้ง 
ของการ
ฝึกอบรม 

๑ ครั้ง - 50,000 50,000 
 

 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ได้รับการปลูกฝัง
จิตส านักในการ

ต่อต้านการ
ทุจริต                    

มีร้อยละ 20  

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ตระหนักใน
การต่อต้าน

การทุจริตและ
การทุจริต

คอรัปชั่นลดลง 

 

8 1 การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต, 
4 พัฒนาและ
ป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก 

2 ส่งเสริมให้มี
ระเบียบและ
กล่อมเกลา

ทางสังคมเพ่ือ
ต้านทุจริต , 

1 เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบงาน
ป้องกันการ

ทุจริต 

ฝึกอบรมผู้น าชุมชน 
          
 

จ านวนครั้ง 
ของการ
ฝึกอบรม 

3 ครั้ง - 50,000 50,000 
 

 

ผู้น าชุมชนได้น า
ความรู้ไปใช้

พัฒนาพ้ืนที่คิด
เป็นร้อยละ ๘๐ 
ของผู้น าท่ีได้รับ

การอบรม 

ผู้น ามีความ
ตระหนักใน
การต่อต้าน
การทุจริต 

และการทุจริต
คอรัปชันลดลง 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2562 

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง 

ล าดับท่ี มิติ โครงการ สถานะการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค หมายเหตุ 
1 1,4 ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

สมาชิกข้าราชการ พนักงาน 
(อบรมคุณธรรม จริยธรรม)          

ไม่ได้ด าเนินการ - ด าเนินการใน
ไตรมาสท่ี 4 

2 1,4 อบรมเผยแพร่ให้ความรู้เก่ียวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

แล้วเสร็จ - - 

3 2 ศึกษาดูงาน (ด้านธรรมมาภิบาล) ไม่ได้ด าเนินการ - ด าเนินการใน
ไตรมาสท่ี 4 

4 1,2,3,4 อบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน แล้วเสร็จ - - 
5 1,4 อบรมให้ความรู้เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้ด าเนินการ - ด าเนินการใน

ไตรมาสท่ี 4 
6 2,3 จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน แล้วเสร็จ - - 
7 1 สร้างจิตส านึกในครอบครัวให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กในสังกัด 
ไม่ได้ด าเนินการ - ด าเนินการใน

ไตรมาสท่ี 4 
8 1,2,4 ฝึกอบรมผู้น าชุมชน แล้วเสร็จ - - 

 

 

 

 

 

 

 



แบบการจัดท าแผนป้องและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ.256๒ 

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ(บาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 

หน่วยนับ ปริมาณงาน 
งบจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

งบปกติของ
ส่วนราชการ 

รวม 
งบประมาณ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

๑ ฝึกอบรมผู้น าชุมชน 
          
 

จ านวน
ครั้ง 

ของการ
ฝึกอบรม 

3 ครั้ง - 50,000 50,000 
 

 

ฝึกอบรม
ผู้น าชุมชน 

 
 

จ านวน
ครั้ง 

ของการ
ฝึกอบรม 

/ / / / / 

2 อบรมเผยแพร่ให้ความรู้เก่ียวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

จ านวน
ครั้ง 

ของการ
ฝึกอบรม 

3 ครั้ง - 50,000 50,000 ประชาชนมี
ส่วนร่วม
และมี

ความรู้ด้าน
การเมือง               

การปกครอง                    
มีร้อยละ 
๘๐ ของ
ครัวเรือน
ทั้งหมดใน

เขต 

ประชาชน
ความ

ตระหนัก
ในการ
ต่อต้าน

การทุจริต
และการ
ทุจริต

คอรัปชั่น
ลดลง 

/ / / / / 

3 ศึกษาดูงาน (ด้านธรรมมาภิบาล) จ านวนผู้
เข้า

อบรม 

100 คน - 500,000 500,000 ผู้น าชุมชน
ได้น าความรู้
ไปใช้พัฒนา
พ้ืนที่คิดเป็น
ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้น าท่ี
ได้รับการ
อบรม 

ผู้น ามี
ความ

ตระหนัก
ในการ
ต่อต้าน

การทุจริต 
และการ
ทุจริต

คอรัปชัน
ลดลง 

/ / / / / 

 


