แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

องค!การบริหารส$วนตําบลนาแขม อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

คํานํา
การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก#าวหน#าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งในปจจุบันได#ทวีความรุนแรงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ทําให#เกิดความเสียหายในวงกว#าง โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง
การปกครองและการบริหารราชการเปนอยางมาก การแก#ปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานใน
ภาครั ฐ ซึ่ ง เปนหนวยงานหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยให# มี ค วามเจริ ญ ก# า วหน# า สามารถแขงขั น กั บ
ตางประเทศได#อยางทัดเทียม ที่จะต#องประสานความรวมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อรวมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคูไปพร#อมๆ กัน โดยการปลูกฝงความ
ซื่อสัตย8สุจริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนคานิยมอื่นๆ ที่ถูกต#อง รวมทั้งเข#าใจวิถีดําเนินชีวิตที่สมควรและมี
คุณคาประกอบกับคณะรักษาความสงบแหงชาติหรือ คสช. ได#มีคําสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปAองกัน
และแก#ไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการ
หรือแนวทางแก#ไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเน#นการสร#าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและ
สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ เฝAาระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให#เกิดการทุจริตได#เพื่อให#การ
ดําเนินการดังกลาว บรรลุผลได#อยางเปนรูปธรรม สํานักงานปลัดองค8การบริหารสวนตําบลนาแขม จึงได#
จัดทําแผนปฏิบัติการปAองกันการทุจริต ขององค8การบริหารสวนตําบลนาแขม ประจําปEงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖1 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร8ชาติวาด#วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให#เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร8และกลยุทธ8ขององค8การบริหารสวนตําบลนาแขม ให#บรรลุเปAาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน8ที่ได#กําหนดไว# และเปนการถือปฏิบัติตาม คําสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง
มาตรการปAองกันและแก#ไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเปนนโยบายระดับชาติอีกทางหนึ่ง ด#วย
องค8การบริหารสวนตําบลนาแขม

สารบัญ
หน#า
คํานํา สวนที่ 1 บทนํา การวิเคราะห8ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค8กร
หลักการและเหตุผล
พันธกิจ
วัตถุประสงค8ของการจัดทําแผน
เปAาหมายของการจัดทําแผน
ประโยชน8ของการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร8วาด#วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริตขององค8การบริหารสวนตําบลนาแขม
ยุทธศาสตร8ที่ ๑ เสริมสร#างจิตสํานึก คานิยม ให#ทุกหนวยงานของ
องค8การบริหารสวนตําบลนาแขมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร8ที่ ๒ บูรณาการระหวางหนวยงานในการปAองกัน
และปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร8ที่ ๓ เสริมสร#างความเข#มแข็งในการปAองกันและปราบปราม
การทุจริตขององค8การบริหารสวนตําบลนาแขม
ยุทธศาสตร8ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ#าหน#าที่ของรัฐ ในการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค8การบริหารสวนตําบลนาแขม
สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการปAองกันการทุจริต
ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร8วาด#วยการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ขององค8การบริหารสวนตําบลนาแขม ประจําปEงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
สวนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ภาคผนวก

1
2
3
4
4
4
5
6
7
8
9
10
9
11

-1สวนที่ 1
บทนํา
1.การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร
การวิเคราะห8ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค8กร มีวัตถุประสงค8เพื่อต#องการบงชี้ความ
เสี่ ย งของการทุ จ ริ ต ที่ มีอยู ในองค8 ก รโดยประเมิ น โอกาสของการทุ จ ริ ต ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น ตลอดจนบุ คคลหรื อ
หนวยงานที่อาจเกี่ยวข#องกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปAองกันการทุจริตที่มีอยูใน
ปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม ซึ่งการทุจริตระดับท#องถิ่นมีปจจัยมาจากการกระจายอํานาจสู
องค8กรปกครองสวนท#องถิ่น ซึ่งเปAาหมายแท#จริงของการกระจายอํานาจนี้เพื่อให#สามารถดําเนินการตอบสนอง
การให#บริการตางๆ ในพื้นที่โดยไมต#องรอจากสวนกลางเพียงฝVายเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการภาครัฐ แตจากแนวทางในการปฏิบัติทําให#แนวโน#มการทุจริตในท#องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเชนเดียวกัน โดย
ลักษณะการทุจริตมีอาจเกิดจากด#านงบประมาณ ,ด#านบุคลากร,ด#านระเบียบกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติ,ด#าน
คุณธรรมจริยธรรม,การขาดความรู# ความเข#าใจของคนในพื้นที่ ที่ไมสามารถปฏิบัติให#ถูกต#องตามระเบียบได#
การตรวจสอบที่ไมคลอบคลุมหรือขาดประสิทธิภาพ หรือแม#แตการใช#อิทธิพลในท#องถิ่นรูปแบบตางๆ
การวิเคราะห8ความเสี่ยงการทุจริตในองค8กรและการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน8ทับซ#อน
เพื่ อ ให# ก ารดํ า เนิ น การตามนโยบายของผู# บ ริ ห ารองค8 ก ารบริ ห ารสวนตํ า บลนาแขมด# า นการปA อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานประกอบกับอาศัยแนวทางยุทธศาสตร8
ชาติวาด#วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) การวิเคราะห8เพื่อการ
กําหนดแนวทางการแก#ปญหาให#การปฏิบัติงานขององค8กรต#องเปนไปเพื่อประโยชน8สุขของประชาชนทั้งนี้ทุจริต
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1) หมายถึง “เพื่อแสวงหาผลประโยชน8ที่มิควรได#โดยชอบด#วย
กฎหมายสําหรับตนเองหรือผู#อื่น” ผลประโยชน8ทับซ#อน องค8กรตอต#านคอร8รัปชัน (ประเทศไทย) ให#
ความหมายวา “ผลประโยชน8 ส วนบุ ค คลกั บ ผลประโยชน8 ส วนรวมขั ด กั น เจ# า หน# า ที่ ข องรั ฐ มี ห น# า ที่ รั ก ษา
ผลประโยชน8สวนรวมการปฏิบัติหน#าที่ของเจ#าหน#าที่จึงต#องไมมีผลประโยชน8สวนตัวเข#ามาเกี่ยวข#อง” ในการ
วิเคราะห8ใช#เทคนิค
SWOT
จุดออน - คานิยมสวนบุคคลหลายประการยังไมเปนไปในทางที่เปนคุณเชนคานิยมใน
การเลี้ยงดู การไมตระหนักในประโยชน8สาธารณะ หลักศีลธรรมทางศาสนา ศีล 5 เปนเพียงพิธีกรรม
-การจัดวางระบบเพื่อลดความเสี่ยง สร#างความยุงยาก ซับซ#อน ภาระงานมากขึ้น ไม
เกิดความคลองตัว
จุดแข็ง - มี ห ลั ก เกณฑ8 ต ามระเบี ย บ กฎหมาย กํ า หนดวางมาตรการปA อ งกั น มี แ นวทาง
ปฏิบัติงานไว#
-มีหลักเกณฑ8กําหนดให#มีการมีสวนรวมของภาคประชาชนในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
-เปนหนวยงานในพื้ น ที่ ใกล# ชิ ด ประชาชน ประชาชนเข# า ถึงข# อมู ล ขาวสารติ ด ตาม
ตรวจสอบได#
โอกาส - ปจจุบันมีหนวยงานตรวจสอบภายนอกรวมในการตรวจสอบ ปราบปราม
อุปสรรค - สังคมยอมรับและมองการทุจริตเปนเรื่องปกติในสังคม ไมใชเรื่องของตน
-ผู#ประกอบการบางสวนมุงผลประโยชน8ของตนไมตระหนักถึงประโยชน8สาธารณะ
สังคมสวนรวม

-2ดังนั้น จึงกําหนดแนวทางในการแก#ไขปญหาในการปฏิบัติงานเพื่อปAองกันการทุจริตและปAองกันผลประโยชน8
ทับซ#อนขึ้น ดังนี้
1. การสร#างจิตสํานึก
2. การสร#างสังคมให#สะอาดด#วยการสร#างสื่อประชาสัมพันธ8รณรงค8ให#มีความตระหนักถึงประโยชน8สาธารณะ
หลักการเหตุผล
องค8การบริหารสวนตําบลนาแขม เปนองค8กรปกครองสวนท#องถิ่นในฐานะเปนผู#ใช#อํานาจรัฐในการ
ปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เปนหนวยงานที่มีหน#าที่ในการให#บริการสาธารณะด#านตางๆ
ซึ่งดําเนินการแก#ไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นให#แกคนในท#องถิ่น เปนองค8กรที่มีความใกล#ชิดกับประชาชน และมี
ความเข#าใจในสภาพและรับรู#ถึงสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นภายในท#องถิ่นได#ดีกวาหนวยงานราชการสวนกลางใน
การปฏิ บั ติ ง านและการดํ า เนิ น การขององค8 ก รปกครองสวนท# อ งถิ่ น ยอมอาจสงผลกระทบตอชุ ม ชนและ
ประเทศชาติซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน#าที่หรือละเว#นการปฏิบัติหน#าที่โดยมิชอบ หรือได#ใช#อํานาจใน
ตําแหนงหน#าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน8ที่มิควรได#โดยชอบด#วยกฎหมาย รวมทั้งปญหาการทุจริตคอรัปชั่นอัน
เปนปญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเปนเวลานาน และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเชิงขนาด และ
ความสลับซับซ#อนของปญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ตามคําสั่งคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการปAองกั นและแก#ไขปญหาการทุ จริตประพฤติมิชอบ ได#
กําหนดให#ทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปAองกันและแก#ไขปญหาการ
ทุ จ ริ ต ประพฤติ มิช อบในสวนราชการและหนวยงานของรั ฐ โดยให# ทุกสวนราชการและหนวยงานของรั ฐ
กําหนดมาตรการหรือแนวทางการแก#ไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุงเน#นการสร#าง ธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝAาระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให#
เกิดการทุจริตได# ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ8 จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได#แถลงนโยบาย
ของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได#กําหนดให#มีการบริหารราชการ
แผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปAองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบาย
สําคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย ได#จัดทําบันทึกข#อตกลงความรวมมือในการปAองกันและปราบปรามการ
ทุจริตกับสํานักงานคณะกรรมการปAองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
และคณะรัฐมนตรีได#มีมติ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๐ ให#หนวยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร8ชาติวา
ด#วยการปAองกันและปราบปรามการทจริตระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) และระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕60๒๕๖4) ไปสู การปฏิ บั ติ โดยกํ า หนดในแผนยุ ทธศาสตร8 การพั ฒ นา และแผนพั ฒ นาสามปE แ ละเปนการ
สอดคล#องกับการกําหนดให#มีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององค8กรปกครองสวนท#องถิ่น Integrity
and Transparency Assessment (ITA) ประจําปEงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม
๒๕๕๗ โดยทางสํ า นั กงาน ป.ป.ช. เสนอการบู ร ณาการเครื่ องมื อ การประเมิ น คุ ณธรรมการดํ า เนิ น งาน
(Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐของสํานักงาน ป.ป.ช. เข#าด#วยกัน
และสร#างเครื่องมือประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ8 (Perception Base) และหลักฐานเชิง
ประจักษ8

-3(Evidence Base) โดยมีเปAาหมายคือ องค8กรปกครองสวนท#องถิ่นเปAาหมายทั้ง ๗,๕๗๑ แหง โดยมุงหวังให#
เกิดการบริหารงานที่โปรงใสและเปนธรรมในองค8กรปกครองสวนท#องถิ่น และนําผลที่ได#จากการประเมินเพื่อ
ใช#ในการกําหนดนโยบายการสงเสริมธรรมาภิบาลและปAองกันการทุจริต พัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสของ
องค8กรปกครองสวนท#องถิ่นให#มีภาพลักษณ8ที่ดีขึ้นในอนาคต และเปนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาด#วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนั้น เพื่อให#การขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปAองกันและแก#ไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ องค8การบริหารสวนตําบลนาแขมจึงได#จัดแผนปฏิบัติการปAองกันการทุจริต เพื่อเปน
มาตรการแนวทางการปAองกันและแก#ไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจําปEงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖1 ขององค8การบริหารสวนตําบลนาแขม และเพื่อให#ทุกหนวยงานในองค8การบริหารสวนตําบลนาแขม
ใช#เปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปAองกันและปราบปรามการทุจริตขององค8การบริหารสวนตําบลนาแขม
ทั้งนี้ได#มุงเน#นให#การดําเนินการปAองกันและปราบปรามการทุจริตขององค8การบริหารสวนตําบลนาแขม เปนไป
อยางตอเนื่ อง สร#า งระบบราชการที่มีความโปรงใส จัด ระบบการตรวจสอบและประเมิน ผลสัมฤทธิ์ ต าม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ#มคาเปuดเผยข#อมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให#เกิดความ
โปรงใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให#มีสวนรวม ในการรณรงค8 และปลูกจิตสํานึกคานิยม
ของสังคมให#ประชาชนรวมกันตอต#านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ#าหน#าที่ของรัฐ ซึ่งเปนเรื่องที่สอดคล#อง
กับพระราชกฤษฎีกา วาด#วยหลักเกณฑ8และวิธีการบริหารกิจการบ#านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ องค8การบริหาร
สวนตําบลนาแขมได#เล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรัปชั่น ปญหาผลประโยชน8ทับ
ซ#อน และการพัฒนาคุณธรรมสร#างความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ จึงได#จัดทําแผนปฏิบัติการปAองกันการ
ทุจริต ประจําปE ๒๕๖2 นี้ขึ้นเพื่อเปนแผนปฏิบัติการในการดําเนินการเรื่องโปรงใสในการดําเนินงานของ
องค8กรปกครองสวนท#องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment-ITA) อันจะเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในองค8กร ให#สามารถทํางานด#วยความโปรงใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชน
มีสวนรวม สามารถใช#ทรัพยากรอยางคุ#มคา และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได# ตามแนวทางดังนี้
พันธกิจ ( Mission )
๑. เสริมสร#างจิตสํานึกและคานิยม ในการปฏิบัติหน#าที่ ให#กับเจ#าหน#าที่ขององค8การบริหาร
สวนตําบลนาแขมยึดหลักธรรมาภิบาล
๒. บู ร ณาการทุ กภาคสวนเพื่ อ เสริ มสร# า ง และพั ฒ นาเครื อขายด# า นการปA อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตขององค8การบริหารสวนตําบลนาแขม
๓. สงเสริมบทบาทภาคประชาชนให#เข#ามามีสวนรวมในการปAองกันและปราบปรามการ
ทุจริต
๔. สร#างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถวงดุลการใช#อํานาจของเจ#าหน#าที่ของ
องค8การบริหารสวนตําบลนาแขมให#มีความเข#มแข็งและมีประสิทธิภาพ

-4๕. สงเสริม สนับสนุนการจัดการองค8ความรู#ด#านการปAองกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค8การบริหารสวนตําบลนาแขมอยางจริงจังและตอเนื่อง
วัตถุประสงคการจัดทําแผน
1. เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอต#านการทุจริตของผู#บริหารองค8การบริหารสวน
ตําบลนาแขม
2. การเสริมสร#างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน#าที่ราชการให#บังเกิดประโยชน8
สุขแกประชาชนท#องถิ่นปราศจากการกอให#เกิดข#อสงสัยในการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแหง
ผลประโยชน8 และแสวงหาหาผลประโยชน8โดยมิชอบ
3. การบริห ารราชการขององค8 การบริ หารสวนตํ าบลนาแขมเปนไปตามหลักการบริ หาร
กิจการบ#านเมืองที่ดี
4. การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการมี ส วนรวมของประชาชนที่ ส อดคล# อ งและเหมาะสมกั บ
วัฒนธรรมท#องถิ่น
5. การเสริมสร#างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค8การบริหารสวนตําบลนาแขมที่มี
ประสิทธิภาพและเข#มแข็ง
เป8าหมาย
1. ข#าราชการทั้งฝVายการเมืองและฝVายประจําขององค8การบริหารสวนตําบลนาแขมตลอดจน
ประชาชน มีจิตสํานึกในเรื่องของความซื่อสัตย8 สุจริต โปรงใส เปนธรรม ไมใช#ตําแหนงหน#าที่ไปในทางที่มิ
ชอบทุกฝVาย
2. องค8การบริหารสวนตําบลนาแขมมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปAองกันปญหาเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจ#าหน#าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติ
มิชอบอยางรวดเร็ว โปรงใส มิให#ข#าราชการอื่นใช#เปนเยี่ยงอยาง
3. หนวยงานสามารถประสานความรวมมื อในองค8กรและภายนอกองค8กรในการปAองกั น
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
4. องค8 ก ารบริ ห ารสวนตํ า บลนาแขมสามารถพั ฒ นาระบบและกลไกในการตรวจสอบ
ควบคุม และถวงดุลการใช#อํานาจให#เหมาะสม
5. องค8 ก ารบริ ห ารสวนตํ า บลนาแขมพั ฒ นาบุ ค ลากรผู# ป ฏิ บั ติ ห น# า ที่ ใ นการปA องกั น และ
ปราบปรามการทุจริต
ประโยชนของการจัดทําแผน
1. คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค8การบริหารสวนตําบลนาแขม ข#าราชการและเจ#าหน#าที่
ขององค8 ก ารบริ ห ารสวนตํ า บลนาแขมมี จิ ต สํ า นึ ก ในการปฏิ บั ติ งานเพื่ อ ประชาชนมี ความซื่ อ สั ต ย8 สุ จ ริ ต
ปฏิบัติงานด#วยความโปรงใส

-52. ประชาชนมีจิตสํานึกในการเห็นประโยชน8ของชุมชนและเฝAาระวังการทุจริตขององค8การ
บริหารสวนตําบลนาแขม มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให#งานมีประสิทธิภาพและลด
โอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบสร#างระบบในการจัดการกับการทุจริตให#เปนไปด#วยความ
รวดเร็ว
3. พัฒนาและเสริมสร#างบุคลากรและหนวยงานในการตอต#านและปราบปรามการทุจริต
4. องค8การบริหารสวนตําบลนาแขมได#รับการยอมรับจากทุกภาคสวนราชการ ประชาชนใน
การปAองกันการทุจริต

-6ยุทธศาสตรวาด;วยการป8องกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลนาแขม
ยุ ทธศาสตรที่ ๑ เสริ มสร# า งจิ ต สํ า นึ ก คานิ ย ม ให# ทุกหนวยงานขององค8 การบริ ห ารสวนตํ า บลนาแขม
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลวัตถุประสงค8เพื่อสงเสริม เสริมสร#าง จิตสํานึกและคานิยม ให#ทุกหนวยงาน
ขององค8การบริหารสวนตําบลนาแขมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน8 ในการ
รวมกัน แก# ไขและรับ ผิด ชอบตอปญหาการทุจ ริต และประพฤติ มิช อบขององค8การบริห ารสวนตํา บลนาแขม
รวมทั้งการรณรงค8 เผยแพร ประชาสัมพันธ8ให#ทุกหนวยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะ
เปนกลไกในการแก#ไขปญหา การพัฒนาตลอดจน เปนการวางรากฐานในการปAองกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค8การบริหารสวนตําบลนาแขมได#อยางมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
๑. สงเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๑ เสริมสร#างความรู#ความเข#าใจแกผู#บริหาร เจ#าหน#าที่และประชาชน ให#ปฏิบัติงานและ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๒ ประยุกต8การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช#ให#เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
๑.๓ สงเสริมการเรียนรู#หรือการฝvกอบรมเกี่ยวกับการใช#หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกทุก
หนวยงาน ทุกสวนราชการ
๒. สงเสริมให;เจ;าหน;าที่ทุกระดับได;เรียนรู;และปฏิบัติงานตามหน;าที่ด;วยหลักธรรมาภิบาล
๒.๑ สงเสริ ม ให# เ จ# า หน# า ที่ ข ององค8 ก ารบริ ห ารสวนตํ า บลนาแขมมี ค วามรู# ความเข# า ใจ
รวมทั้งมีการฝvกอบรมเพื่อให#ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
๒.๒ สงเสริมให#เจ#าหน#าที่ขององค8การบริหารสวนตําบลนาแขมได#ประพฤติปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ควบคุ ม กํ า กั บ ดู แล การปฏิ บั ติ ง าน การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นของเจ# า หน# า ที่ ของ
องค8การบริหารสวนตําบลนาแขม ให#เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
๓. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต และการตอต;านการทุจริต โดยให;
ยึดถือเปIนคานิยมกระแสหลักของชาติ
๓.๑ สงเสริมการสร#างแรงจูงใจให#เจ#า หน#าที่ขององค8การบริหารสวนตํ าบลนาแขมปฏิบั ติ
หน#าที่ราชการด#วยความซื่อสัตย8สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน8สวนรวม
๓.๒ รณรงค8 เผยแพร ประชาสัมพันธ8 ให#สังคมมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคา
ของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม

-7๓.๓ สงเสริม เชิดชู หนวยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเดนด#านการปAองกันและปราบปราม
การทุจริตขององค8การบริหารสวนตําบลนาแขม
๓.๔ สงเสริม สนับสนุน ให#ทุกหนวยงานรวมกันสร#างคานิยมในการปAองกันและปราบปราม
การทุจริตขององค8การบริหารสวนตําบลนาแขม
ยุทธศาสตรที่ ๒ บูร ณาการระหวางหนวยงานในการปAองกั นและปราบปรามการทุจริต วัตถุป ระสงค8เพื่ อ
ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานขององค8การบริหารสวนตําบลนาแขมในการปAองกันและแก#ไขปญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค8การบริหารสวนตําบลนาแขมเสริมสร#างและพัฒนาเครือขายภาคประชาชน
ให# เปนกลไกในการตรวจสอบ ถวงดุล รวมถึ งการสร# างหลั กประกัน ความปลอดภัย ในการแจ#งข#อมูล หรื อ
เบาะแสในการปAองกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
๑. บูรณาการระหวางหนวยงานภายในองค8การบริหารสวนตําบลนาแขมกับองคกรทุกภาคสวนในการ
ป8องกันและแก;ไขปKญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑.๑ ประสานความรวมมือทางด#านข#อมูลและการปฏิบัติงานระหวางองค8การบริหารสวน
ตําบลนาแขมกับองค8กรทุกภาคสวน
๑.๒ ให#มีการจัดตั้ง “ศูนย8การขาวกลาง” เพื่อดําเนินการจัดระบบการขาว เก็บรวบรวม
ข#อมูลที่เกี่ยวกับการปAองกันและปราบปรามการทุจริตขององค8การบริหารสวนตําบลนาแขม ตลอดจนการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข#อมูลขาวสารด#านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในองค8การบริหารสวนตําบลนาแขมจาก
ทุกหนวยงาน เพื่อนําไปประมวล วิเคราะห8 เพื่อใช#ในการปAองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
๑.๓ สงเสริม สนับสนุน องค8กรและบุคลากรทางด#านสื่อสารมวลชน ให#มีความเข#มแข็ง
และเปนอิสระในการทําหน#าที่ตรวจสอบและเผยแพรข#อมูลขาวสารให#สาธารณชนรับทราบ
๑.๔ สงเสริม สนับสนุนให#มีระบบอินเทอร8เน็ตเพื่อทําการเผยแพร ประชาสัมพันธ8ในการ
ปAองกันและปราบปรามการทุจ ริตในองค8การบริห ารสวนตําบลนาแขมโดยให#มีเว็บ บอร8 ดเพื่อติ ดตอสื่อสาร
ระหวางกัน
๒. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
องค8การบริหารสวนตําบลนาแขม
๒.๑ เสริมสร#างกระบวนการเรียนรู#เพื่อให#ภาคประชาชนมีความตื่นตัวตอสภาพปญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในองค8การบริหารสวนตําบลนาแขม
๒.๒ สร#างและพัฒนาชองทางในการรับแจ#งข#อมูลหรือเบาะแส ให#มีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสร#างหลักประกันความปลอดภัยให#แกบุคคล หนวยงานหรือข#อมูลนั้น
๒.๓สงเสริมสิทธิในการรับรู#และการเข#าถึงข#อมูลขาวสาร

-8๒.๔ กําหนดมาตรการสร#างแรงจูงใจให#แกผู#แจ#งข#อมูลหรือเบาะแส ให#ได#รับรางวัลตอบแทน
๒.๕ ให#องค8กรหรือบุคลากรด#านสื่อสารมวลชนเปนสื่อกลางในการแสวงหาความรวมมือเพื่อ
การปAองกันและปราบปรามการทุจริตในองค8การบริหารสวนตําบลนาแขม
ยุทธศาสตรที่ ๓ เสริมสร#างความเข#มแข็งในการปAองกันและปราบปรามการทุจริตขององค8การบริหารสวน
ตําบลนาแขมวัตถุประสงค8เพื่อมุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใช#อํานาจให#
เหมาะสม ชั ดเจนและมี ประสิทธิ ภาพ สงเสริ มการกระจายอํ านาจสู ระดั บกอง สร# างกลไกความรวมมื อ
ระหวางหนวยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให#มีศักยภาพในการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก#ไข
และพัฒนาเทศบัญญัติข#อบังคับที่เอื้อประโยชน8ตอการทุจริตหรือเปนอุปสรรคตอการปAองกันและปราบปราม
การทุจริตให#มีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
๑. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุ ม และถวงดุลการใช;อํานาจให;เ หมาะสม ชั ดเจน และมี
ประสิทธิภาพ
๑.๑ ให#ทุกหนวยงานในองค8การบริหารสวนตําบลนาแขมที่มีพันธกิจด#านการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต มีโครงสร#างของหนวยงานอัตรากําลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม
สอดคล#องกับภารกิจและความรับผิดชอบ
๑.๒ ให#หนวยงานในองค8การบริหารสวนตําบลนาแขม สร#างระบบการตรวจสอบการบริหาร
ราชการ โดยกําหนดให#แยกอํานาจการบริหารงานออกจากอํานาจการพิจารณาคดี เพื่อสามารถถวงดุลหรือ
ยับยั้งอีกอํานาจหนึ่งได#
๑.๓ สนับสนุนให#มีการตรวจสอบและถวงดุลการใช#อํานาจระหวางหนวยงานขององค8การ
บริหารสวนตําบลนาแขมด#วยกันเอง
๑.๔ ให#หนวยงานทุกหนวยงาน ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล การใช#อํานาจในการ
ปฏิบัติงานด#านการปAองกันและปราบปรามการทุจริตด#วยความรวดเร็วตอเนื่อง และเปนธรรม
๒. สร;างกลไกความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลนาแขมกับภาคเอกชนให;มีศักยภาพในการ
ป8องกันและปราบปรามการทุจริต
๒.๑ วางแนวทางและสงเสริมบทบาทความรวมมือระหวางองค8การบริหารสวนตําบลนาแขม
กับภาคเอกชนหรือหนวยงานตรวจสอบภายนอก ในการปAองกันและปราบปรามการทุจริต

-9ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ#าหน#าที่ของรัฐ ในการปAองกันและปราบปรามการทุจริตขององค8การ
บริหารสวนตําบลนาแขมวัตถุประสงค8เพื่อมุงพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ#าหน#าที่ของรัฐในการ
ปAองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให#สัมฤทธิผลได#อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อแก#ไขสภาพปญหาการทุจริต
ให#เปนระบบอยางตอเนื่อง สร#างมาตรฐานทางวิชาชีพให#สามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค8กรทุก
ภาคสวน
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
๑.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ;าหน;าที่ของรัฐในการป8องกันและปราบปรามการทุจริต
๑.๑ กํ า หนดให# เ จ# า หน# า ที่ ข องรั ฐ ต# อ งรั บ การฝv ก อบรมหลั ก สู ต รด# า นการปA อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตทั้งในและตางประเทศเพื่อให#มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด#านวิชาชีพ
๑.๒ จัด ตั้ งศูน ย8 ข#อมูล ความรู# ทางวิ ช าการเพื่อให# มีกระบวนการเรี ย นรู# และการถายทอด
ความรู#ตลอดจนให#มีการศึกษาตัวอยางกรณี (case study)
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สวนที่ 2
แผนปฏิบัติการป8องกันการทุจริต แยกตามมิติดังนี้
มิติ ๑ การสร;างสังคมไมทนตอการทุจริต
มิติ ๒ การบริหารราชการเพื่อป8องกันการทุจริต
มิติ ๓ การสงเสริมการมีบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
มิติ ๔ การเสริมสร;างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนท;องถิ่น

-11แผนปฏิบัติการป8องกันการทุจริต ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
องคการบริหารสวนตําบลนาแขม อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

๑. การสร;างสังคมไมทนตอการ ๑.๑ การสร;าง
ทุจริต
จิตสํานึกและ
สร;างความ
ตระหนักแก
บุคลากรทั้งฝTาย
บริหาร
ข;าราชการ
การเมืองและ
ฝTายสภาท;องถิ่น

๑.๒ การสร;าง
จิตสํานึกและ
สร;างความ
ตระหนักของทุก
สวน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.โครงการให#ความรู#เกี่ยวกับ
กระบวนการทางวินัยเบื้องต#นของ
พนักงานสวนท#องถิ่น
2.โครงการอบรมกฎหมายท#องถิ่น
สมาชิกสภาท#องถิ่น
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงาน
4.ประกาศประมวลจริยธรรมแก
บุคลากรทั้งฝVายประจําและฝVาย
การเมือง
1.โครงการพระราชดําริตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.โครงการสงเสริมอนุรักษ8วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญาท#องถิ่น

ปP ๒๕๖3
หมาย
เหตุ
งบประมาณ
(บาท)
100,๐๐๐ ใช#งบประมาณบริหารงานทั่วไป
ตามปกติ
5,000
10,000

-

5,๐๐๐
5,000

ใช#งบประมาณบริหารงานทั่วไป
ตามปกติ

-12แผนปฏิบัติการป8องกันการทุจริต ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
องคการบริหารสวนตําบลนาแขม อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

มิติ

รวม

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑.๓ การปลูก
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน

1.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ให#เด็กและเยาวชนในตําบลนาแขม
2.โครงการคายคุณธรรมนําเด็กและ
เยาวชนสูครอบครัวอบอุน
จํานวน 8 โครงการ

ปP ๒๕๖3
งบประมาณ
(บาท)
10,000
20,000
65,000

หมายเหตุ

ใช#งบประมาณบริหารงานทั่วไป
ตามปกติ

-13แผนปฏิบัติการป8องกันการทุจริต ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
องคการบริหารสวนตําบลนาแขม อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
มิติ

๒. การบริหารราชการ
เพื่อป8องกันการทุจริต

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปP ๒๕๖3

หมายเหตุ

งบประมาณ
(บาท)

2.1 แสดงเจตจํานง 1.ประกาศเจตนารมณ8การปAองกัน
ทางการเมืองในการ การทุจริต
ตอต;านการทุจริตของ
ผู;บริหาร

-

ใช#งบประมาณบริหารงานทั่วไป
ตามปกติ

๒.2 มาตรการสร;าง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ

-

ใช#งบประมาณบริหารงานทั่วไป
ตามปกติ

1.แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ#างประจํา
และพนักงานจ#าง
2.โครงการจัดทําเว็บไซต8 อบต.
นาแขม
3.คูมือประชาชน

30,000
-

-14แผนปฏิบัติการป8องกันการทุจริต ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
องคการบริหารสวนตําบลนาแขม อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปP ๒๕๖3

๒.3 การใช;ดุลยพินิจ
ของพินิจของฝTาย
บริหาร/เจ;าหน;าที่ให;
เปIนไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ;านเมืองที่ดี

1.ประกาศเจตนารมณ8การปAองกัน
การทุจริต
2.คูมือประชาชน
3.การมอบอํานาจการตัดสินใจ

-

2.4 การเชิดชูเกียรติ
แกหนวยงาน บุคคล
ในการดําเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติงานให;เปIนที่
ประจักษ

1.กิจกรรมคัดเลือกข#าราชการ
พนักงานจ#าง ลูกจ#างดีเดน
2.โครงการจัดกิจกรรมวันแม
แหงชาติ

-

งบประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ
ใช#งบประมาณบริหารงานทั่วไป
ตามปกติ

-

5,000

ใช#งบประมาณบริหารงานทั่วไป
ตามปกติ

-15แผนปฏิบัติการป8องกันการทุจริต ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
องคการบริหารสวนตําบลนาแขม อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๒.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได;
ทราบรับแจ;งหรือพบ
การทุจริต

1.ประกาศเจตนารมณ8การปAองกัน
การทุจริต
2.มาตรการดําเนินการทางวินัย
3.การจัดทําแผนปฏิบัติการปAองกัน
และปราบปรามการทุจริต

รวม

จํานวน

9

โครงการ

ปP๒๕๖3
งบประมาณ
(บาท)
-

35,000

หมาย
เหตุ
ใช#งบประมาณบริหารงานทั่วไป
ตามปกติ

-16แผนปฏิบัติการป8องกันการทุจริต ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
องคการบริหารสวนตําบลนาแขม อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
มิติ

๓. การสงเสริม
การมีบทบาทและ
การมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน

ภารกิจ
ตามมิติ
๓.๑ การให;ความรู;
และเผยแพรข;อมูล
ขาวสารในชองทาง
ที่เปIนการอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชนได;มีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน;าที่ของ
องคกรปกครองสวน
ท;องถิ่นได;ทุก
ขั้นตอน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปP ๒๕๖3

หมายเหตุ

งบประมาณ
(บาท)

1.โครงการจัดทําศูนย8ข#อมูล
ขาวสารและอบรมให#ความรู#ตาม
พระราชบัญญัติข#อมูลขาวสาร
2.โครงการจัดทําเว็บไซต8 อบต.
นาแขม

17,500

30,000

ใช#งบประมาณบริหารงานทั่วไป
ตามปกติ

-17แผนปฏิบัติการป8องกันการทุจริต ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
องคการบริหารสวนตําบลนาแขม อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๓.๒ กระบวนการรับ 1.ศูนย8รับเรื่องราวร#องทุกข8
ฟKงความคิดเห็นและ 2.โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบ
การรับเรื่อง
ประชาชน
ร;องเรียน/ร;องทุกข
ของประชาชน

ปP ๒๕๖3
งบประมาณ
(บาท)

10,000

หมายเหตุ
ใช#งบประมาณบริหารงานทั่วไป
ตามปกติ

-18แผนปฏิบัติการป8องกันการทุจริต ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
องคการบริหารสวนตําบลนาแขม อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.3 การสงเสริมให;
ประชาชนมีสวนรวม
บริการกิจการของ
องคกรปกครองสวน
ท;องถิ่น

1.โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบ
ประชาชน
2.แตงตั้งประชาชนรวมเปน
คณะกรรมการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด#วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค8กร
ปกครองสวนท#องถิ่น

รวม

จํานวน 6 โครงการ

ปP ๒๕๖3
งบประมาณ
(บาท)
10,000
-

67,500

หมายเหตุ

ใช#งบประมาณบริหารงานทั่วไป
ตามปกติ

-19แผนปฏิบัติการป8องกันการทุจริต ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
องคการบริหารสวนตําบลนาแขม อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
มิติ

๔.การ
เสริมสร;าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องคกร
ปกครอง
สวนท;องถิ่น

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปP ๒๕๖3

หมายเหตุ

งบประมาณ
(บาท)

4.1 การจัดวาง
ระบบการตรวจสอบ
ภายในและการ
ควบคุมภายใน

1.การตรวจสอบ/ติดตาม
ประเมินผลควบคุมภายใน
2.โครงการจัดทําศูนย8ข#อมูล
ขาวสารและอบรมให#ความรู#ตาม
พระราชบัญญัติข#อมูลขาวสาร

4.2 การสนับสนุน
ภาคประชาชนให;มี
สวนรวมในการ
ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถ
ดําเนินการ

1.โครงการจัดทําเว็บไซต8 อบต.
นาแขม

-

ใช#งบประมาณบริหารงานทั่วไป
ตามปกติ

17,500

30,000

ใช#งบประมาณบริหารงานทั่วไป
ตามปกติ

มิติ

-20แผนปฏิบัติการป8องกันการทุจริต ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
องคการบริหารสวนตําบลนาแขม อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ภารกิจ
ปP ๒๕๖3
งบประมาณ
ตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

หมายเหตุ

(บาท)

4.3 การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท;องถิ่น

1.แตงตั้งคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมประชุมสภา/ยื่น
กระทู#/ตั้งกระทู#ถาม
2.โครงการอบรมกฎหมายท#องถิ่น
สมาชิกสภาท#องถิ่น

4.4 เสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชน
(Community)
และบูรณาการทุก
ภาคสวนเพื่อตอต;าน
การทุจริต
รวม

1.ประชาสัมพันธ8เชิญชวน อปท.
สวนราชการ ภาคประชาชน เข#า
รวมเปนเครือขายการปAองกันและ
เฝAาระวังการทุจริต

-

จํานวน 6 โครงการ

52,500

-

5,000

ใช#งบประมาณบริหารงานทั่วไป
ตามปกติ

สวนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

