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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย อ าเภอฉวาง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

มิติที ่1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการฝ่ายบริหารและข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ า 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรม - ส านักงานปลัด 

อบต. 

            ไม่ใช้

งบประมาณ 

2 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

30,000 ส านักงานปลัด 

อบต. 

 

 

 

            

3 โครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

- งานกฎหมาย 

และคดี  

ส านักงานปลัด 

            ไม่ใช้

งบประมาณ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริต 

 ส านักงานปลัด 

อบต. 

            ไม่ใช้

งบประมาณ 

5 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
ละอาย 

 งานกฎหมาย 

และคดี  

ส านักงานปลัด 

            ไม่ใช้

งบประมาณ 

  

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

25,000 งานสวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห์  
ส านักงานปลัด 

             

2 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

20,000 งานสวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห์  
ส านักงานปลัด 

             

3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

25,000 ส านักงานปลัด 

อบต. 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ในชุมชน 

50,000 ส านักงานปลัด 

อบต. 

 

 

            

5 โครงการรักน  า รักป่า รักษาแผ่นดิน 30,000 ส านักงานปลัด 

อบต.  

             

 

 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กิจกรรมเครือข่ายเยาวชนรณรงค์ต่อต้านการ

ทุจริต 

20,000 งานกฎหมาย 

และคดี  

ส านักงานปลัด 
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มิติที ่2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

- ส านักงานปลัด 
อบต. 

            ไม่ใช้

งบประมาณ 

         2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายงาน - งานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักงานปลัด 

            ไม่ใช้

งบประมาณ 

2 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื อจัด
จ้าง 

- งานทะเบียน
ทรัพย์สินและ
พัสดุ กองคลัง 

            ไม่ใช้

งบประมาณ 

3 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจโดยทัดเทียม
และไม่เลือกปฏิบัติ 

- ส านักปลัด/กอง
คลัง/กองช่าง 

            ไม่ใช้

งบประมาณ 

4 โครงการ อบต. สัญจร 50,000 ส านักปลัด 
อบต. 

             



 
 

15  

  2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการลดขั นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ 
ราชการ 

- ส านักงานปลัด 
กองคลัง/กองช่าง 

            ไม่ใช้

งบประมาณ 

           2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  - งานบริหารงาน
ทั่วไป ส านักงาน

ปลัด 
 

            ไม่ใช้

งบประมาณ 

2 กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น - งานบริหารงาน
ทั่วไป ส านักงาน

ปลัด 
 

            ไม่ใช้

งบประมาณ 
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   2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ
ทั งภาครัฐและองค์กรอิสระ 

- ส านักงานปลัด 
กองคลัง/กองช่าง 

            ไม่ใช้

งบประมาณ 

2 กิจกรรมการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

- ส านักงานปลัด 
กองคลัง/กองช่าง 

            ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 มาตรการเผยแพร่ข่อมูลข่าวสารที่ส าคัญ 
และหลากหลาย 

-  ส านักงานปลัด 
อบต. 

            ไม่ใช้

งบประมาณ 

2 อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 

- ส านักงานปลัด 
อบต. 

            ไม่ใช้

งบประมาณ 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดเวทีประชาคมต าบลละอาย 30,000 งานโยบาย 
และแผน  
ส านักปลัด 

 

             

2 มาตรการแก้ไขเหตุร าคาญด้านการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

-  ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

            ไม่ใช้

งบประมาณ 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

- ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

            ไม่ใช้

งบประมาณ 

4 กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียนร้องทุกข์รับทราบ 

- ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

            ไม่ใช้

งบประมาณ 
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          3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 มาตรการแต่งตั งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

- กองคลัง             ไม่ใช้

งบประมาณ 

2 มาตรกา รแต่ ง ตั ง ป ร ะช าชน เข้ า ร่ ว ม เ ป็ น
คณะกรรมการในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
ต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

-  ส านักงานปลัด 
อบต. 

            ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 

มิติที่ 4 การส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี 

- ส านักงานปลัด 
อบต. 

            ไม่ใช้

งบประมาณ 

2 โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน -  ส านักงานปลัด 
กองคลัง/กองช่าง 

            ไม่ใช้

งบประมาณ 

3 โครงการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน - ส านักปลัด 
กองคลัง/กองช่าง 

            ไม่ใช้

งบประมาณ 
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         4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ 

- งานการเงินและ
บัญชี  

กองคลัง 
 

            ไม่ใช้

งบประมาณ 

 
          4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

50,000 ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

             

2 กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

- ส านักงานปลัด 
อบต. 

            ไม่ใช้

งบประมาณ 
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          4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 มาตรการการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาค
ประชาชน 

- งานกฎหมายและคด ี
ส านักงานปลัด 

อบต. 
 

            ไม่ใช้

งบประมาณ 

2 มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

- งานกฎหมายและคด ี
ส านักงานปลัด 

อบต.  

            ไม่ใช้

งบประมาณ 

3 กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต 

10,000 งานกฎหมายและคด ี
ส านักงานปลัด 

อบต. 

             

                  
 
 
 
 
เห็นชอบ             ทรงวุฒิ  ทองรักษ์ 

               (นายทรงวุฒิ ทองรักษ์) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 


