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องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  

อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
 

ค าน า 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการก ากับดูแลองค์กร
ที่ดี และเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเกียรติศักดิ์แห่งการเป็นองค์กร 
ภาครัฐ สร้างความเชื่อม่ันและศรัทธาให้กับประชาชน และผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืนต่อไป นั้น  

ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้มีมติ 
เห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3      
(พ.ศ. 2561 - 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อน
แผนงานและให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ  

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ จึงได้ขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต    
4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องครอบคลุมใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วย โดยใช้โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ดังเช่นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในแต่ 
ละมิติและประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ จะเป็นเครื่องมือส าคัญประการหนึ่งใน การขับเคลื่อนเจตจ านงและนโยบาย
การบริหารงานด้วยความสุจริต เพ่ือเป็นการก ากับดูแลองค์กรที่ดีของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่
ต่อไป  

 

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
30 กันยายน 2564 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กร โดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ตลอดจน 
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ 
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญ เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน  

ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้  
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลังส่วนใหญ่เกิด

จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ  และขาด 

คุณธรรมจริยธรรม  
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
๖) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ หลากหลาย

ในการตรวจสอบชองภาคส่วนต่าง ๆ  
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาก อ านาจบารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้  
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ ระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต  

๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด 
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ 
บุคคลเหล่านี้  
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๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ 
การผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ 
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ 
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  

๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น 
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้ 
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ 
ส่วนรวม  

๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิต เป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ บ้านเมือง  

 
๒.หลักการเหตุผล  

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลก ที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ - ๓๘ คะแนน 
จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ใน 
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมาประเทศไทยได้ 
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคี 
ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against 
Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ 
ป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริต 
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เป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทย ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บน 
พ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้ 
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภค 
นิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็น 
เรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง 
ของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุก 
ภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไก หรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้ 
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง  

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจาก
ปี พ.ศ. ๒๕๖1 จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ 
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ 
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง 
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception Index : CPI)  
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร 
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้ เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่ เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี 
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ จึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อเป็นมาตรการแนว
ทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วน
ต าบลแกใหญ่ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่องสร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส
จัดระบบการตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมความคุ้มค่าเปิดเผยข้อมูล
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ข่าวสารปรับปรุงระบบการ ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วน
ร่วมในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหา
การทุจรติคอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ๔ ปี ฉบับเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการใน
การด าเนินการเรื่องโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency 
Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กรให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใสตามหลักนิติ 
ธรรมหลักคุณธรรมโดยประชาชนมีส่วนร่วมสามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบตลอดจนสามารถ 
ตรวจสอบไดแ้ละเป็นไปตามแผนจังหวัดสุรินทร์ใสสะอาด 

 
วิสัยทัศน์ 

“รวมพลังรัฐราษฎร์พัฒนาชุมชนทุกด้านให้เข้มแข็ง  ร่วมแรงอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมน้อมน า 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

พันธกิจ 

  1.   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบให้ได้มาตรฐาน  เพียงพอและท่ัวถึง 
 2.   ส่งเสริมเพ่ิมทักษะและสนับสนุนการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่ม 
 3.   ส่งเสริมด้านการศึกษา  สุขภาพอนามัย และสวัสดิการของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 4.   พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร การอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ 
 5.   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
 6.   ส่งเสริมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 

 
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  

๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น  

๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  

๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance)  

๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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๔. เป้าหมาย  

๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก และความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ ประพฤติ มิ
ชอบของข้าราชการ  

๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  
 
๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  

๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน 
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง 
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  

๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ 
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า 
ระวังการทุจริต  

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ ราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ ทุจริต  

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน การ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ 
กันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕65 

๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖5 มีรายละเอียดกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต (ภาพรวม) แยกเป็นรายมิติได้ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
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ส่วนที่ 3  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 25๖5 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 
ปี 2565 

หมายเหตุ 
งบประมาณ (บาท) 

1.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้งข้าราชการ การเมืองฝ่าย
บริหารข้าราชการการเมือง 
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. โครงการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 
๒. โครงการสมุดความ ดีพนักงานจ้าง  ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 
๓. โครงการส่งเสรมิคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในท้องถิ่น 20,000  
4. โครงการฝึกอบรมเสริมสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

๒๐,๐๐๐   

5. มาตรการ “ส่งเสรมิ การปฏิบัตงิานตามประมวล จริยธรรมขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 
6. มาตรการ “เสรมิสร้างองค์ความรู้ด้าน การต่อต้านการทุจรติ” ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 
7. มาตรการ “เสรมิสร้างความซื่อสัตยส์ุจรติและปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริต” 

๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

8. โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตให้กับบุคลากร
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๐,๐๐๐   

9. มาตรการ “จดัท า คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน”  0 ไม่ใช้งบประมาณ 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
แก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  

1. โครงการปลูกต้นไมเ้พื่อเพ่ิมพื้นที่สี เขียว ลดภาวะโลกร้อน ในเขต พ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  

50,000  

2. โครงการส่งเสรมิ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา 
และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในชุมชน  

๑๐,๐๐๐  

3. โครงการปลูกผักรมิรั้ว  ๑๐,๐๐๐  

4. โครงการสร้างอาชีพ สร้าง รายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง ๑๐,๐๐๐  

 



12 
 

ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖5 หมายเหตุ 
งบประมาณ (บาท) 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
แก่เด็กและเยาวชน  

1) โครงการคุณธรรมสาน สายใยครอบครัว 0 ไม่ใช้งบประมาณ 

2) โครงการพาน้องท่องธรรมะ 0 ไม่ใช้งบประมาณ 

3) โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 0 ไม่ใช้งบประมาณ 

4) การประกวดค าขวัญต่อต้าน การทุจริต 0 ไม่ใช้งบประมาณ 

5) โครงการสรา้งภูมิคุ้มกันทาง สงัคมให้เด็กและเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 

0 ไม่ใช้งบประมาณ 

 6) โครงการสร้างภมูิคุ้มกันทาง สงัคมให้เด็กและเยาวชนต าบล (กิจกรรม “ส่งเสรมิการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 

0 ไม่ใช้งบประมาณ 
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 มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  

ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 
ปี ๒๕๖5 

หมายเหตุ 
งบประมาณ (บาท) 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจรติของผู้บริหาร  

๑.กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  0 ไม่ใช้งบประมาณ 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัตริาชการ  

๑.มาตรการการสร้าง ความโปร่งใสในการบรหิารงาน บุคคล ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 
๒.มาตรการออกค าสั่ง มอบหมายของนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 

๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

๓.กิจกรรม “สร้าง ความโปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน” ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 
  ๔.กิจกรรม “ควบคุม การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 
  ๕.กิจกรรม “การ พัฒนาแผนและกระบวนการ จดัหาพัสด ุ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 
  ๖.กิจกรรม “สร้าง ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัตริาชการ  

๗.โครงการเผยแพร่ ข้อมลูข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 
๘.กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตัิ 

๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

  ๙.โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 0    ไม่ใช้งบประมาณ 
  ๑๐.กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ  ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 
  ๑๑.มาตรการ “ยกระดับ คณุภาพการบริการประชาชน” ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 
2.3 มาตรการการใช้ดลุยพินิจและใช้
อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

๑.กิจกรรมการลด ขั้นตอนการปฏบิัติงาน ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 
๒.โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 
๓.มาตรการการมอบอ านาจอนุมัต ิอนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ ราชการ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 
๔.มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 
๕. มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 
๖. มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ปลัดอบต. และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

๐ ไม่ใช้งบประมาณ 
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ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖5 หมายเหตุ 
งบประมาณ (บาท) 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลในการด าเนินกิจการ 
การประพฤตปิฏิบัตตินให้เป็นท่ี
ประจักษ ์

1. ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติ ปฏิบัตตินให้เป็นที่ประจักษ ์  0 ไม่ใช้งบประมาณ 

2. กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคลหน่วยงานองค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์ หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 ไม่ใช้งบประมาณ 

3. กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 0 ไม่ใช้งบประมาณ 
4.กิจกรรมเชิดชูเกยีรติประชาชนผู้ปฏิบัตติามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 0 ไม่ใช้งบประมาณ 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ
หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ 
พบการทุจริต  

๑. มาตรการ “จดัท า ข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ”  ๐  
๒.กิจกรรม “การจดัท า ข้อตกลงการปฏิบัตริาชการของ องค์การบรหิารส่วนต าบลแกใหญ่” ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 
๓. กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบตัิราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  

๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

๔. มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 
๕. มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน” ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 
๖. มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียนกรณีมีบคุคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ว่าทุจริตและปฏิบัตริาชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิ
ชอบ” 

๐ ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 
ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ 
งบประมาณ (บาท) 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มสี่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 

๑.มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมลูข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน”  

0 ไม่ใช้งบประมาณ 

๒.กิจกรรม “การออกระเบียบจดัตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่”  0 ไม่ใช้งบประมาณ 
๓.กิจกรรม “อบรมให้ความรูต้าม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 0  ไม่ใช้งบประมาณ  
๔.มาตรการ “มาตรการเผยแพร่ขอ้มูลสูส่าธารณะ” 0  ไม่ใช้งบประมาณ  
๕.กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดา้นการเงินการคลัง พัสดุ และทรัพยส์ินของ อบต. และการรบั
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

0 ไม่ใช้งบประมาณ 

๖.มาตรการ“จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่” 0 ไม่ใช้งบประมาณ 
๗.โครงการสื่อประชาสมัพันธ์กิจกรรมขององค์การบรหิารส่วนต าบลแกใหญ่ 0  ไม่ใช้งบประมาณ  

3.2 การรับฟังความคดิเห็น การ
รับและตอบสนองเรื่อร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

๑.โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 10,000  ไม่ใช้งบประมาณ 
๒.การด าเนินงานศูนย์ รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 0  ไม่ใช้งบประมาณ 
๓.มาตรการก าหนด ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง ร้องเรยีน  0 ไม่ใช้งบประมาณ 
๔.โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่เคลื่อนที ่ 0 ไม่ใช้งบประมาณ  
๕.มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 0 ไม่ใช้งบประมาณ  
๖.กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ผู้ร้องเรยีน/ร้องทุกข์รับทราบ  0 ไม่ใช้งบประมาณ 

3.3 การส่งเสรมิให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 0 ไม่ใช้งบประมาณ 
๒.ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี  0 ไม่ใช้งบประมาณ  
๓.การส่งเสริมและสนับสนุนการจดัท าแผนชุมชน 0  ไม่ใช้งบประมาณ 
๔.มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 0 ไม่ใช้งบประมาณ 
๕.กิจกรรมการประเมินผลการปฏบิัติราชการขององค์การบรหิารส่วนต าบลแกใหญ่ 0 ไม่ใช้งบประมาณ 
๖.มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตติามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีของ องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ ่

0 ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 

ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ  
(บาท) 

4.1 มีการจดัวางระบบและ
รายงานการควบคมุภายใน 
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด  

๑.โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ  0 ไม่ใช้งบประมาณ 
๒.โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 0 ไม่ใช้งบประมาณ 
๓.กิจกรรมตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน 0 ไม่ใช้งบประมาณ 
๔.มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 0 ไม่ใช้งบประมาณ 

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรือการบริหาร
ราชการ ตามช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้  

๑.มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ ่

0 ไม่ใช้งบประมาณ 

๒.กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 0 ไม่ใช้งบประมาณ 
๓.กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับการจ่ายและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ ่

0 ไม่ใช้งบประมาณ 

๔.กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจดัจ้างจากตัวแทนชุมชน 0 ไม่ใช้งบประมาณ 
๕.โครงการอบรมกรรมการตรวจรบัการจ้าง 0   

4.3 การส่งเสรมิบทบาทการ 
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  

๑.โครงการอบรมให้ความรูด้้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 100,000   
๒.กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 0 ไม่ใช้งบประมาณ  
๓.กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 0 ไม่ใช้งบประมาณ 
๔.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 0 ไม่ใช้งบประมาณ 

4.4 เสรมิพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต  

๑.มาตรการเฝา้ระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 0 ไม่ใช้งบประมาณ 
๒.กิจกรรมการติดปา้ยประชาสัมพนัธ์กรณีพบเห็นการทุจรติ  30,000  
๓.มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต  0 ไม่ใช้งบประมาณ 
4.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจดัจ้าง 0 ไม่ใช้งบประมาณ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
เรื่อง การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖5  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่   
*******************************************  

ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี       
(พ.ศ 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 
และเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเกียรติศักดิ์แห่งการเป็นองค์กร ภาครัฐ สร้างความ
เชื่อมั่นและศรัทธาให้กับประชาชน และผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืนต่อไป นั้น  

ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้มีมติ 
เห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3          
(พ.ศ. 2561 - 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงาน
และให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ  

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ จึงได้ขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ป ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องครอบคลุมใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วย โดยใช้โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ดังเช่นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในแต่ ละ
มิติและประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแกใหญ่ จะเป็นเครื่องมือส าคัญประการหนึ่งใน การขับเคลื่อนเจตจ านงและนโยบายการ
บริหารงานด้วยความสุจริต เพ่ือเป็นการก ากับดูแลองค์กรที่ดีของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่   30   เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

  
 
 
 

(นายประกาศิต  จันทน์หอม) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 

 


