
 ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิต ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ปี 2565  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1.การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง ฝ่าย
สภาท้องถิ่น และฝา่ย
ประจ าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(๑.๑.๑) 1.โครงการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๑๐,๐๐๐.-  

(๑.๑.๑) 2.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร อบต.ไร่มะขาม 10,๐๐๐.-  

(๑.๑.๒) ๑.มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 

- ไม่ใช้งบประมาณ 

(๑.๑.๒) 2.มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” - ไม่ใช้งบประมาณ 

(๑.๑.3) ๑.กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชนท์ับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- ไม่ใช้งบประมาณ 

(๑.๑.3) ๒.มาตรการ “จัดท าคูม่ือการป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน” - ไม่ใช้งบประมาณ 

(๑.๑.3) ๓.มาตรการ “ปลูกฝงัองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” - ไม่ใช้งบประมาณ 

1.2.การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

๑.โครงการปกป้องสถาบันส าคญัของชาติและสร้างความปรองดองสมานฉนัท์ในชุมชน 8,000.-  

๒.โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที ่ - ไม่ใช้งบประมาณ 

๓.โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 8,000  

๔.โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว ตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 5,000.-  

5.โครงการอบรมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 10,000.-  

6.โครงการรณรงค์เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 8,000.-  

7.โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big cleaning Day) 10,000.-  

8.โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 1๐,๐๐๐.-  

 

๙ 



 

 

 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
  9.โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภกัดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว 5,๐๐๐.-  

10.โครงการรณรงค์พัฒนาก าจดัวัชพืช คู คลอง แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ต าบล
ไร่มะขาม 

80,๐๐๐.-  

1.3. การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน 

1.โครงการอบรมค่ายเด็กรักดี ๓0,000.-  
2.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 1,000.-  

 รวม จ านวน  19 โครงการ   
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๑๑ 

 

 

 

 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

1.กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผูบ้ริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- ไม่ใช้งบประมาณ 

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 
 

(2.2.1) ๑.มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบคุคล   ไม่ใช้งบประมาณ 

(2.2.1)  2.มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหนา้ส่วนราชการ 

- ไม่ใช้งบประมาณ 

(2.2.1) 3.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา 
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

- ไม่ใช้งบประมาณ 

 

(2.2.2) 1.กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย
ประจ าป ี

- ไม่ใช้งบประมาณ 

(2.2.2) 2.กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ - ไม่ใช้งบประมาณ 

(2.2.2) 3.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จา่ยเงินงบประมาณ - ไม่ใช้งบประมาณ 

(2.2.2) 4.กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง - ไม่ใช้งบประมาณ 

(2.2.3) 1.กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏบิัติ 

- ไม่ใช้งบประมาณ 

(2.2.3) 3.มาตรการยกระดับคณุภาพการบริการประชาชน - ไม่ใช้งบประมาณ 

 รวม จ านวน  1๐  โครงการ   
 

 

 

 

 

 

 



 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้

อ านาจหนา้ที่ ให้เป็นไปตามหลกัการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

(๒.๓.๑) 1.กิจกรรมลดขั้นตอนปฏิบัติราชการ - ไม่ใช้งบประมาณ 
(๒.๓.๒) ๑.มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

- ไม่ใช้งบประมาณ 

(๒.๓.๒) ๒.การมอบอ านาจของนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- ไม่ใช้งบประมาณ 

(๒.๓.๒) ๓.มาตรการมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

- ไม่ใช้งบประมาณ 

(๒.๓.๒) ๔.มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายก 
อบต. ปลัดอบต. และหัวหน้าส่วนราชการ 

- ไม่ใช้งบประมาณ 

รวม จ านวน  ๕  โครงการ   

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตน

ให้เป็นที่ประจักษ ์

(๒.๔.๑) ๑.กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น - ไม่ใช้งบประมาณ 

(๒.๔.๒) ๑.กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล 
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคณุประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ไม่ใช้งบประมาณ 

(๒.๔.๓) 1.กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่พ่อดีเด่น - ไม่ใช้งบประมาณ 

 รวม จ านวน  ๓ โครงการ   
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
 2.5 มาตรการจัดการ ในกรณีได้

ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 

๒.๕.๑) ๑. มาตรการ “จัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ” - ไม่ใช้งบประมาณ 
(๒.๕.๑) 2.มาตรการการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม 

- ไม่ใช้งบประมาณ 

(2.5.2) 1.มาตรการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏบิัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- ไม่ใช้งบประมาณ 

(๒.๕.๒) 2.กิจกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

- ไม่ใช้งบประมาณ 

(๒.๕.๓) ๑.มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ือง
ร้องเรียน 

- ไม่ใช้งบประมาณ 

(๒.๕.๓) 2.มาตรการด าเนนิการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจา้หน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขามว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

- ไม่ใช้งบประมาณ 

 รวม จ านวน  ๖ โครงการ   
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
3. การส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มสี่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทกุข้ันตอน 

(๓.๑.๑) 1.กิจกรรมการออกระเบียบจัดตัง้ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ไร่มะขาม 

- ไม่ใช้งบประมาณ 

(๓.๑.๒) ๑.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีส่ าคัญและ
หลากหลาย 

- ไม่ใช้งบประมาณ 

(๓.๑.๒) ๒.กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน 
การคลัง พัสดุ และทรัพย์สนิของ อบต. และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง 

- ไม่ใช้งบประมาณ 

(๓.๑.๓) ๑.มาตรการจัดให้มีช่องทางทีป่ระชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม 

- ไม่ใช้งบประมาณ 

(๓.๑.๓) ๒.กิจกรรมสื่อประชาสมัพันธ ์ - ไม่ใช้งบประมาณ 

 รวม จ านวน 5 โครงการ   
 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและ

ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 

(๓.๒.๑) 1.โครงการจัดประชุมรบัฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการจัดท าข้อบัญญตัิและเร่ืองอ่ืนๆ 

- ไม่ใช้งบประมาณ 

(๓.๒.๑) 2.มาตรการด าเนนิงานศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม 

- ไม่ใช้งบประมาณ 

(๓.๒.๒) ๑.มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน 

- ไม่ใช้งบประมาณ 

(๓.๒.๓) ๑.มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ - ไม่ใช้งบประมาณ 
(๓.๒.๓) ๒.กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

- ไม่ใช้งบประมาณ 

 รวม จ านวน 5 โครงการ   
 

14 
 



 

 

 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชน 

มีส่วนร่วมบริหาร กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(๓.๓.๑) 1.มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่
และคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลไร่มะขาม 

- ไม่ใช้งบประมาณ 

(๓.๓.2) 2.โครงการประชาคมหมู่บ้านหรือต าบล  10,000.-  

(๓.๓.๒) ๑.มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเปน็
คณะกรรมการตรวจรับงานจา้ง 

- ไม่ใช้งบประมาณ 

(๓.๓.๓) ๑.มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา 

- ไม่ใช้งบประมาณ 

 รวม จ านวน ๔ โครงการ   
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 
 

(๔.๑.๑) ๑.มาตรการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าป ี - ไม่ใช้งบประมาณ 

(๔.๑.๑) ๒.มาตรการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน - ไม่ใช้งบประมาณ 

(๔.๔.๒) ๑.กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน - ไม่ใช้งบประมาณ 

(๔.๑.๒) ๒.มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลไร่มะขาม 

- ไม่ใช้งบประมาณ 

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได ้

(4.2.1) ๑. มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

  

(๔.๒.๒) 1.กิจกรรมการรายงานผลการใช้จา่ยเงินให้ประชาชนได้รับทราบ - ไม่ใช้งบประมาณ 

(๔.๒.๒) 2.กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การ
จ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม 

  

(๔.๒.๒) 3. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง - ไม่ใช้งบประมาณ 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 

(๔.๓.๑) ๑.กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น - ไม่ใช้งบประมาณ 

(๔.๓.๒) ๑.กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝา่ยบริหาร 

- งบด าเนินการ 

(๔.๓.๒) ๒.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัตงิานของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคสว่นเพื่อ
ต่อต้านการ ทุจริต 

(๔.๔.๑) 1.มาตรการเฝ้าระวงัการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน - ไม่ใช้งบประมาณ 

(๔.๔.๑) 2.มาตรการการส่งเสรมิและพัฒนาเครือข่ายด้านการปอ้งกันการทุจริต - ไม่ใช้งบประมาณ 

(๔.๔.๒) ๑.กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพนัธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 3,000.- ไม่ใช้งบประมาณ 

 รวม จ านวน 14 โครงการ   
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