
 



คำนำ 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565  นี้  จัดทำขึ้นตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต    
4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติม ิชอบ ตามยุทธศาสตร์ชาติว ่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจร ิต ระยะที ่ 3               
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตดังกล่าวจะสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
โดยในที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่  2  มกราคม  2563  ได้มีมติเห็นชอบให้
ขยายกรอบเวลาของย ุทธศาสตร ์ชาต ิว ่ าด ้วยการป ้องก ันและปราบปรามการท ุจร ิต ระยะท ี ่  3                    
(พ.ศ. 2560 – 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่  30  กันยายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม      
จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565  นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการป้องกัน
การทุจรติขององค์การบริหารส่วนตำบลตานิม โดยมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  เช่นเดียวกันกับ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้จัดทำภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ประกอบด้วย  4  มิติ  ดังนี้  

มิติที่ 1  การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
มิติที่ 2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต  
มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565  นี้จะเป็นประโยชน์ และเป็น
แนวทางในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตานิมและมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตานิมแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป  

สำนักงานปลัด 

         องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

พ.ศ.2565 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2565 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.1 การสร้างจิตสำนึกและ 
ความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง 
ข้าราชการการเมืองฝ่าย 
บริหารการเมือง ฝ่ายสภา 
ท้องถิ่น และฝ่ายประจำของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(1) โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล  
(2) โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 
(3) โครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในการป้องกัน
การทุจริต 
(4) มาตรการเสริมสร้างความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝัง
ทัศนคต ิวัฒนธรรมที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริต  
(5) มาตรการจัดทำคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
(6) มาตรการปลูกฝังองค์
ความรู้ให้มีความเข้าใจ 
เกีย่วกับ Conflict  of  
Interest 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2565 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.2 การสร้างจิตสำนึกและ 
ความตระหนักแก่ประชาชน 
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

(1) โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว 
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ชุมชน 
(2) โครงการสร้างอาชีพ   
สร้างรายได้  ตามแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงเป็ด 
เลี้ยงปลาที่หนองโว้ 
 

- 
 
 
 
 
- 

 

มิติที่ 1 รวม จำนวน 8 โครงการ -  
 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2565 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 

2. การบริหารราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนงทาง 
การเมืองในการต่อต้านการ 
ทุจริตของผู้บริหาร 

(1) กิจกรรมประกาศเจตจำนง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 
 
 
 

 

2.2 มาตรการสร้างความ 
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

1) โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ–จัดจ้าง 
2) โครงการจ้างสำรวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ  
3) กิจกรรมสร้างความโปร่งใส
ในการพิจารณาเลื่อนขั้น 
เงินเดือน  
4) กิจกรรมควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
5) กิจกรรมการพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหาพัสดุ  
 

- 
 

9,000 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2565 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 

2. การบริหารราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

2.2 มาตรการสร้างความ 
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

6) กิจกรรมสร้างความโปร่งใส
ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
7) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไม่ เลือกปฏิบัติ  
8) มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
9) มาตรการออกคำสั่ง
มอบหมายของนายกองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และหัวหน้าส่วนราชการ 
  

- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2565 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 

2. การบริหารราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

2.3 มาตรการการใช้ดุลพินิจ 
และใช้อำนาจหน้าที่ ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

1) โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2) กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ  
3) มาตรการการมอบอำนาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
4) มาตรการมอบอำนาจของ
นายกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น   

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 

 

2.4 มาตรการจัดการ ในกรณี 
ได้ทราบหรือรับแจ้งหรือ 
ตรวจสอบพบการทุจริต 

1) กิจกรรม “การจัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ 
องค์การบริหารส่วนตำบล    
ตานิม” 
2) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 

- 
 
 
 
- 

 

มิติที่ 2 รวม จำนวน 15 โครงการ 9,000  



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2565 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 

3. การส่งเสริมบทบาทและการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่ 
เป็นการอำนวยความสะดวก 
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก 
ขั้นตอน 

1) กิจกรรม “การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การ 
คลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตานิมและการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง”  
2) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลตานิมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 
3) มาตรการ “จัดให้มีช่องทาง
ที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล 
ข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตานิม” 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

3. การส่งเสริมบทบาทและการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น  
การรับและตอบสนองเรื่อง 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์            
ของประชาชน 

1) โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน  
2) การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม  
3) มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการ
เรื่องร้องเรียน 
4) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหารกิจการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตานิม 
2) ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคม
ตำบลประจำปี  
3) การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำ
แผนชุมชน  
4) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคม   
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

3. การส่งเสริมบทบาทและการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหารกิจการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ตานิม  
6) มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม 

- 
 
 
- 
 

 

 

มิติที่ 3 รวม จำนวน 13 โครงการ   

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2565 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 

4.การเสริมสร้างและปรับปรุง
กลไกในการตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและ 
รายงานการควบคุมภายใน 
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน 
แผ่นดินกำหนด 

1) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตานิม 
2) การจัดทำรายงานการ
ควบคุมภายใน 

- 
 
 
 
- 

 

 

4.2 การสนับสนุนให้ภาค 
ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามช่องทาง              
ที่สามารถดำเนินการได้ 

1) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ ตรวจสอบ
การรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ ทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตำบล    
ตานิม 
2) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน 

- 
 
 
 
 
 
- 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2565 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 

4.การเสริมสร้างและปรับปรุง
กลไกในการตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.3 เสริมพลังการมีส่วนร่วม 
ของชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาคส่วน 
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

1) มาตรการเฝ้าระวังการ   
คอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
2) มาตรการการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการ 
ป้องกันการทุจริต 
 

- 
 
- 

 
 
 

 

มิตทิี ่4 รวม จำนวน 6 โครงการ   



 


