
 

 
มิิติ ภารกิจตามมติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖5  
หมายเหตุ งบประมาณ (บาท) 

๑.การสร้างสังคมที่ไม ่ทนต่อ
การทุจริต 

1.1 การสร้างจิตสํานึก และความ ตระหนักแก่ บุคลากร ท้ัง
ข้าราชการ การเมืองฝา่ยบริหาร ข้าราชการการเมือง ฝ่าย สภา
ท้องถิ่น และ ฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ 20,000  

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทบัซ้อนให้กับบุคลากรขององคก์ารบริหารสว่นตําบลตะโกตาพ ิ   
๑.๒ การจิตสําน ึกและความตระหนักแก่ 
ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 

โครงการอบรมให้ความรู้ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างตามพ.ร.บ.
ใหม่ 

10,000  

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆในเขตตําบลตะโกตาพิ 40,000  

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 40,000  

๑.๓ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในตําบลตะโกตาพ ิ 2๐,๐๐๐  
๒. การบริหารราชการ เพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

๒.๑แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บร ิหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

มาตรการออกคําส่ัง มอบหมายของนายกองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ปล ัด องค ์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และ
หัวหน้าส ่วน ราชการ 

  

กิจกรรม “สร ้าง ความโปร่งใส ในการพิจารณา เล่ือนข้ัน เงินเดือน”   
กิจกรรม “ควบคุม การเบิก จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี”   
กิจกรรม “การ พัฒนาแผนและกระบวนการ จ ัดหาพ ัสด ุ”   
กิจกรรม “สร ้าง ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ”   

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

กิจกรรมเผยแพร ่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัด จ้าง   
มาตรการการมอบอ ํานาจอน ุมัติ อนุญาต ส ั่งการ เพ ื ่อลดขั้นตอน การปฏิบ ัติ ราชการ   
มาตรการการออก คําส่ังมอบหมายของ นายกองค์การ บริหารส ่วนตําบล ปล ัดองค์การบริหารส ่วนตําบล และ
หัวหน้า ส่วนราชการ 

  



 

 
มิิติ ภารกิจตามมติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖5  
หมายเหตุ งบประมาณ (บาท) 

๒. การบริหารราชการ เพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

๒.๓ มาตรการการใช้ ดุลยพินิจและใช้อํานาจ หน้าท่ีให้เป็นไปตาม
หล ักการบริหารกิจการ บ้านเมืองทีด่ ี

กิจกรรมการลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน   
มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อน ุญาต ส ั่งการ เพ ่ือลด ขั้นตอนการปฏิบ ัติราชการ   

มาตรการมอบอํานาจของนายกองค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน   

มาตรการการออก คําส่ัง มอบหมายของ นายกองค์การ บริหารส ่วนตําบล ปล ัดองค์การ บริหารส ่วนตําบล และ
หัวหน้า ส่วนราชการ 

  

๒.๔ การเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลในการ ดําเนินกิจการการ 
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น ประจักษ์ 

โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 10,000  
กิจกรรมยกย่องเช ิดช ูเกียรติหน ่วยงาน/บคุคลท ี่ ประพฤต ิปฏ ิบัต ิตนให้เป็นท ี่ประจ ักษ์   
กิจกรรมเช ิดช ูเกียรติประชาชนผ ู้ม ีจ ิตสาธารณะ   
กิจกรรมเชิิดชิ เกียรติประชาชนผิ ้ปฏิิบตัิิตามปริัชญาิเศรษฐกิจพอเพียง   

๒.๕ มาตรการจัดการใน กรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการ ปฏ ิบัติราชการ”   

กิจกรรม “การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ องค์การ บริหารส ่วนตําบลตะโกตาพ ิ”   

กิจกรรม ให้ความ ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได ้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี เพ ื่อ การตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การ ปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนตําบลตะโก ตาพ ิ

  

มาตรการ “ให้ความร ่วมม ือก ับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอ ิสระ   

มาตรการ “แต่งต้ัง ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”   

มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ ของ
องค์การบริหารส ่วนตําบลตะโกตาพ ิ ว ่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
 

  



 

 
มิิติ ภารกิจตามมติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖5  
หมายเหตุ งบประมาณ (บาท) 

๓. การส่งเสริมบทบาท และ
การมีส่วนร่วมของ ภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ในช่องทาง ที่เป็นการอํานวย
ความ สะดวกแก ่ประชาชนได้มี ส่วนร่วม ตรวจสอบการ ปฏิบัต ิราชการ
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

กิจกรรม “อบรมให้ความร ต้าม พ.ร.บ.ข้อม ลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”   
กิจกรรม “การออกระเบียบจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ องค์การบริหารส่วนตําบลตะโก ตาพ"ิ -  
มาตรการ "เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่สําคญัและหลากหลาย"   
มาตรการ "จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตะโกตาพิ”   

3.2 การรับฟังความ คิดเห็นการรับและ ตอบสนองเรื่อง ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ ประชาชน 

กิจกรรมประชุมประชาคม หมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปี   
มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน 

- 
 

มาตรการดำเนินงานศนูย์รับเรื่องราวรอ้งทกุข์องค์การบรหิารส่วนตําบลตะโกตาพิ 
 

 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วม บริหาร กิจการขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถ่ิน 
 

มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทําแผนพัฒนาองค์การ บริหารส ่วนตําบลตะโกตาพ ิ 
 

 

มาตรการการส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
 

 

กิจกรรมการ ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ ขององค์การ บริหารส ่วนตําบลตะโกตาพ ิ 
 

 

มาตรการ ตรวจสอบโดย คณะกรรมการ ประเมินผลการ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และ ว ิธ ีการบริหาร กิจการ
บ้านเม ือง ที่ดีของ องค์การบริหารส ่วน ตําบลตะโกตาพิ 
 

 
 

มาตรการตรวจสอบโดย คณะกรรมการประเมินผลการ ปฏ ิบัติตามหลักเกณฑ ์และ ว ิธ ีการบริหารบ้านเมือง
ที่ดีของ องค์การบริหารส่วนตําบลตะโก ตาพิ 
 

 
 



 

 
มิิติ ภารกิจตามมติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖5  
หมายเหตุ งบประมาณ (บาท) 

๔. การเสริมสร้างและ 
ปรับปรุงกลไกในการ 
ตรวจสอบการปฏิบัติ 
ราชการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง ระบบ และรายงาน การควบคุม ภายใน ตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดินกาํหนด 

มาตรการจัดทําแผนการ ตรวจสอบภายในประจําปี 
 

 

กิจกรรมจัดทํารายงานการควบคุมภายใน   

กิจกรรมติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน   
มาตรการติดตาม ประเมินผลระบบควบคุม ภายในองค์การ บริหารส ่วนตําบลตะโกตาพ ิ   

4.2 การสนับสนุนให้ ภาคประชาชนมีส่วน ร่วม ตรวจสอบการ ปฏิบัต ิ
หรือการ บริหารราชการ ตาม ช่องทางที่สามารถดําเนินการได ้

กิจกรรมการ รายงานผลการใช้ จ่ายเงินให้ ประชาชนได้ รับทราบ   

กิจกรรมการมีส่วน ร ่วมของประชาชนในการ ตรวจสอบการ รับ การจ่าย และการใช้ ประโยชน์ทรัพย์สิน ของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ 

  

4.3 การส่งเสร ิมบทบาทการตรวจสอบของสภา 
ท้องถ่ิน 

กิจกรรมส ่งเสริมสมาช ิกสภาท ้องถิ่นให ้มีบทบาทใน การตรวจสอบการปฏบิัติงานของฝ่ายบริหาร   

กิจกรรมการมีส่วน ร ่วมในการปฏิบัติงานของ สมาชิกสภา องค์การบริหาร ส่วนตําบล   

4.4 เสร ิมพลังการมี ส่วน ร่วมของชุมชน (Community) และ บูรณา
การท ุกภาค ส ่วน เพื่อต่อต้านการ ทุจริต 

กิจกรรมการติดป้าย ประชาส ัมพ ันธ ์กรณีพบเห็นการ ทุจริต   

รวม จํานวน 6  โครงการ 140,000  
จํานวน 21 กิจกรรม 
จํานวน 20 มาตรการ 

  
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 

จังหวัดบุรีรัมย์ 



 

 

ค าน า 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 นี ้จัดทําขึ้นตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อเป็น
แนวทางในการขับเคล่ือนการดําเนินงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่
3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตดังกล่าวจะส้ินสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยในที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบ ให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 – 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 
นี้ข้ึนมาเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิโดยมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ เช่นเดียวกันกับ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซ ึ่งได ้จ ัดทำภายใต ้ย ุทธศาสตร ์ชาต ิว ่าด ้วยการป ้องก ันและปราบปรามการท ุจร ิต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย 
4 มิติ ดังน้ี 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
มิต ิท ี่ 2  การบร ิหารราชการเพื่อปูองกันการท ุจริต 
มิต ิท ี่ 3  การส ่งเสริมบทบาทและการมีส ่วนร่วมของภาคประชาชน 
มิต ิท ี่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏิบ ัต ิราชการขององค ์กร ปกครองส ่วนท ้องถิ่น 
ผ ู้จ ัดทำหวังเป ็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏ ิบัต ิการป้องกันการท ุจริต พ.ศ. 2565  น ี้จะเป ็นประโยชน ์ และเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิและมีส่วนช่วยให้ผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เป็นรูปธรรม เพื่อบรรล ุวิส ัยท ัศน ์ยุทธศาสตร์ชาต ิว่าด ้วยการปูองกันและปราบปรามการท ุจริตต ่อไป 

 
องค์การบริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ 

 


