
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม้เค็ด  โทร 037-454-171 

ที ่ ปจ  ๗2001/ -                                               วันที ่  30  ธันวำคม  ๒๕64  

เรื่อง  ขออนุมัติขยำยกรอบเวลำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม้เค็ด 
 

ต้นเรื่อง 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560–2564) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม้เค็ด            
ได้ประกำศใช้เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน  2560 ไปแล้วนั้น                                      

ข้อเท็จจริง 
ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 2271 ลงวันที่ 31 

กรกฎำคม 2563 เรื่อง แจ้งขยำยกรอบเวลำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แจ้งว่ำในกำรประชุมคณะกรรมกำร ป.ป.ช ครั้งที่ 1 /2563 เมื่อวันที่ 2 มกรำคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้
ขยำยกรอบเวลำของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560– 
2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565 เพ่ือประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนแผนงำนและให้สอดคล้อง
กับห้วงระยะเวลำในกำรขยำยกรอบเวลำของยุทธศำสตร์ฯ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด ำเนินกำรดังนี้ 

1.  ขยำยกรอบเวลำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตที่จะสิ้นสุดปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
เป็นสิ้นสุด ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

2.  รำยงำนผลโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตให้ส ำนักงำน 
ป.ป.ช ทรำบทุกรอบปีงบประมำณจนสิ้นสุดปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยจ ำแนกกำรรำยงำนผลจ ำนวน 2 
รอบต่อปี ได้แก่ รอบ 6 เดือน (ภำยในเดือนเมษำยน) และรอบ 12 เดือน (ภำยในเดือนตุลำคม) ผ่ำนระบบ
รำยงำนและติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ระบบ e-planNACC) หรือเว็ปไซต์ http://e-plan.go.th 

ส ำนักปลัด อบต.ได้ด ำเนินกำรขยำยกรอบเวลำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตจำกจะสิ้นสุด
ปีงบประมำณ.พ.ศ. 2564 เป็นสิ้นสุดปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รำยละเอียดตำม
เอกสำรแนบ)                             

ข้อพิจารณา 
เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เห็นควรอนุมัติประกำศขยำยกรอบเวลำ

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม้เค็ด                        

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำลงนำมในประกำศฯ ที่เสนอมำพร้อมนี้ด้วย  

   

 
             (นำงจรรยำรักษ์  โคษำ)  
                           หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

 
          2/ควำมเห็น....... 

http://e-plan.go.th/
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ควำมเห็นหัวหน้ำส ำนักปลัดอบต. 
             
             
                                                                       ลงชื่อ 
                                                                              (นำงพิชดำ  อำกำศ) 
                                                                       หัวหน้ำส ำนักปลัด อบต.ไม้เค็ด         
ควำมเห็นรองปลัดอบต. 
             
             
                                                                       ลงชื่อ 
                                                                              (นำงวรรณนภัส  ประสังสิต) 
                                                                      รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม้เค็ด    
 
ควำมเห็นปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
             
                                                                              
 
                                                                       ลงชื่อ 
                                                                               (นำงสำวพรมำลี  ศิริ) 
                                                                      ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม้เค็ด    
ค ำสั่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
            
             
                                                                       ลงชื่อ 
                                                                               (นำงสำวพรมำลี  ศิริ) 
                                                                   ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปฏิบัติหน้ำที่ 
              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม้เค็ด    
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 

เรื่อง  ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 
********************* 

 
  ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม้เค็ด  ได้ประกำศใช้แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตสี่ปี 
(พ.ศ.2561–2564) เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560–2564) ซึ่ง
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตดังกล่ำวจะสิ้นสุดลงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 นั้น 

  ตำมคณะกรรมกำร ป.ป.ช ได้ประชุมคณะกรรมกำร ป.ป.ช ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 
มกรำคม 2563 มีมติเห็นชอบให้ขยำยกรอบเวลำของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565 เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลำของยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำวจึงขอขยำยกรอบเวลำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตที่จะสิ้นสุด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

  ดังนั้น เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ไม้เค็ด เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม้เค็ด มีกรอบและแนวทำงในกำรปฏิบัติ
รำชกำรด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงให้ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม้เค็ด แสดงเจตจ ำนงทำง
กำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเป็นรูปธรรม จึงให้ขยำยแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต (พ.ศ.2561-
2564) ซึ่งจะสิ้นสุดในปีประมำณ พ.ศ.2564 เป็นสิ้นสุดในปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

  จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

                                        ประกำศ  ณ  วันที่ 30 ธันวำคม พ.ศ. 2564 

 

 
       
                                                               (นำงสำวพรมำลี  ศิริ) 
                                                                ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปฏิบัติหน้ำที่ 
                     นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม้เค็ด 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

1 กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4 0.00

2 กิจกรรม "การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ" 2 0.00

3 กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 3 0.00

4 กิจกรรมการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 4 0.00

5 มาตรการ "จัดการให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด" 3 0.00

6 กิจกรรม"การจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม

่เลือกปฏิบัติ"

2 0.00

7 กิจกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 3 20,000.00

8 กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบล 

และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็๋ด

1 0.00

9 กิจกรรม "การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์กรบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด" 2 0.00

10 กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 2 0.00

11 มาตรการ "ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ" 2 0.00

12 มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องเรียน 3 0.00

13 กิจกรรมการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 

การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด

2 0.00



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

14 มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค

์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด

3 0.00

15 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 4 0.00

16 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด 2 0.00

17 กิจกรรม"สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ" 2 0.00

18 มาตรการ "การปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น" 3 0.00

19 มาตรการ "การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ" 2 0.00

20 กิจกรรม"สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน" 2 0.00

21 มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 4 0.00

22 มาตรการ"ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน" 2 0.00

23 มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วน 2 0.00

24 กิจกรรมประกาศเกียรติคุณเยาวชนตัวอย่างตำบลไม้เค็ด 2 0.00

25 มาตรการ"เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย" 3 0.00

26 โครงการจัดเทวีประชาคมระดับหมูบ้าน/ตำบล 3 5,000.00

27 กิจกรรมการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 4 0.00

28 กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 4 0.00



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

29 กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 4 0.00

30 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน 1 0.00

31 มาตรการ"จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" 1 0.00

32 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสถาท้องถิ่น 4 0.00

33 มาตรการ"เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริต" 1 0.00

34 มาตรการ"ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด" 1 0.00

35 กิจกรรม "การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด 

และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง"

3 0.00

36 มาตรการ"ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Comflict of Interest" 1 0.00

37 มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 4 0.00

38 กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 4 0.00

39 กิจกรรม"ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี" 2 0.00

40 กิจกรรม"การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง" 2 0.00

41 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 4 0.00

42 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลไม้เค็ด 1 20,000.00

43 กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชน 1 20,000.00



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

44 มาตรการ"การสร้างงานโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล" 2 0.00

45 มาตรการ "แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน" 2 0.00

46 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพเกษตรกรตำบลไม้เค็ด 1 50,000.00

47 โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 1 150,000.00

48 มาตรการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด 2 0.00

49 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 2 0.00

50 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง 

การโอน ย้าย

4 0.00

51 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน (การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น) 3 800,000.00

52 กิจกรรม"ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด" 2 0.00

53 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 1 30,000.00

54 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด 3 0.00

55 มาตรการ "ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ดว่าทุจริตและปฏิบัติราชการต

ามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ"

2 0.00

56 โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 

พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

1 400,000.00



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

รวมทั้งสิ้น 1,495,000.00 41 31 26 31

** ข้อมูล ณ วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อ - สกุล ผู้ออกรายงาน นางยุพิน รัตนธนสิริพร

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


