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คํานํา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ควบคูกับกระแสโลกาภิวัตนในปจจุบัน สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงในโครงสร&างทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศนํามาซึ่งกระแสบริโภคนิยม วัตถุ
นิยม ตลอดจนโครงสร&างสังคมไทยมีลักษณะ เป2นสังคมระบบอุปถัมภ ผู&มีอํานาจจะให&ความชวยเหลือญาติ
มิตรด&วยวิธีการตางๆ การทุจริตจึงมีลักษณะ เป2นวัฏจักรและเครือขาย ที่เกิดขึ้นทุกระดับและอยางเป2นระบบ
เป2นการรวมมือของกลุมนักการเมือง ข&าราชการ และนักธุรกิจทั้งในและตางประเทศโดยมีรูปแบบการทุจริตที่
แตกตาง และหลากหลาย นอกจากนี้ปจจัยที่เอื้อตอการทุจริตเกิดจากการที่กระบวนการยุติธรรมในสังคมไทย
ยังไมเข&มแข็ง ถูกแทรกแซงจากผู&มีอิทธิพลและนักการเมือง ตลอดจนการที่ประชาชนขาดความรู&ความเข&าใจ
ขั้นพื้นฐานด&านกฎหมายและขั้นตอนการอํานวยความยุติธรรม ทําให&ไมสามารถเข&าถึงบริการด&านอํานวยความ
ยุติธรรมได&อยางเต็มที่ ปจจัยดังกลาวข&างต&นสงผลทําให&เกิดการทุจริตคอรรัปชั่นมากขึ้น จําเป2นอยางยิ่งที่ทุก
ภาคสวนต&องตระหนักถึงภัยจากปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น ที่สงผลกระทบตออนาคตของประเทศและเข&ามามี
สวนรวมในการป<องกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น องคการบริหารสวนตําบลนาแขมได&เล็งเห็น
ความสําคัญดังกลาว จึงนํามาสูการจัดทําแผนปฏิบัติการป<องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อให&มีเครื่องมือชี้นํา การพัฒนาเครือขายพันธมิตรด&านกระบวนการป<องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่ยั่งยืนและตอเนื่องทั้งภายในและนอกประเทศ สามารถสร&างปจจัยขับเคลื่อนการดําเนินการป<องกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในสังคมอยางมีประสิทธิภาพ
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ส"วนที่ 1
บทนํา
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร มีวัตถุประสงคเพื่อต&องการบงชี้ความ
เสี่ ย งของการทุ จ ริ ต ที่ มีอยู ในองคกรโดยประเมิ น โอกาสของการทุ จ ริ ต ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น ตลอดจนบุ คคลหรื อ
หนวยงานที่อาจเกี่ยวข&องกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการป<องกันการทุจริตที่มีอยูใน
ปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม ซึ่งการทุจริตระดับท&องถิ่นมีปจจัยมาจากการกระจายอํานาจสู
องคกรปกครองสวนท& อ งถิ่ น ซึ่ ง เป< า หมายแท& จ ริ งของการกระจายอํ า นาจนี้ เพื่ อ ให& ส ามารถดํ า เนิ น การ
ตอบสนองการให&บริการตางๆ ในพื้นที่โดยไมต&องรอจากสวนกลางเพียงฝNายเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการภาครัฐ แตจากแนวทางในการปฏิบัติทําให&แนวโน&มการทุจริตในท&องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเชนเดียวกัน
โดยลักษณะการทุจริตมีอาจเกิดจากด&านงบประมาณ,ด&านบุคลากร,ด&านระเบียบกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติ
ด&านคุณธรรมจริยธรรม,การขาดความรู&ความเข&าใจของคนในพื้นที่ ที่ไมสามารถปฏิบัติให&ถูกต&องตามระเบียบ
ได&การตรวจสอบที่ไมครอบคลุมหรือขาดประสิทธิภาพ หรือแม&แตการใช&อิทธิพลในท&องถิ่นรูปแบบตางๆ
การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตในองคกรและการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซ&อน
เพื่ อ ให& ก ารดํ า เนิ น การตามนโยบายของผู& บ ริ ห ารองคการบริ ห ารสวนตํ า บลนาแขมด& า นการป< อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานประกอบกับอาศัยแนวทางยุทธศาสตร
ชาติวาด&วยการป<องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) การวิเคราะหเพื่อการ
กําหนดแนวทางการแก&ปญหาให&การปฏิบัติงานขององคกรต&องเป2นไป เพื่อประโยชนสุขของประชาชนทั้งนี้
ทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1) หมายถึง “เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรได&โดยชอบ
ด&วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู&อื่น” ผลประโยชนทับซ&อน องคกรตอต&านคอรรัปชัน (ประเทศไทย) ให&
ความหมายวา “ผลประโยชนสวนบุ ค คลกั บ ผลประโยชนสวนรวมขั ด กั น เจ& า หน& า ที่ ข องรั ฐ มี ห น& า ที่ รั กษา
ผลประโยชนสวนรวมการปฏิบัติหน&าที่ของเจ&าหน&าที่จึงต&องไมมีผลประโยชนสวนตัวเข&ามาเกี่ยวข&อง” ในการ
วิเคราะหใช&เทคนิค
SWOT
จุดอ"อน - คานิยมสวนบุคคลหลายประการยังไมเป2นไปในทางที่เป2นคุณเชนคานิยมใน
การเลี้ยงดู การไมตระหนักในประโยชนสาธารณะ หลักศีลธรรมทางศาสนา ศีล 5 เป2นเพียงพิธีกรรม
-การจัดวางระบบเพื่อลดความเสี่ยง สร&างความยุงยาก ซับซ&อน ภาระงานมากขึ้น
ไมเกิดความคลองตัว
ปฏิบัติงานไว&
ตรวจสอบได&

จุดแข็ง - มี ห ลั ก เกณฑตามระเบี ย บ กฎหมาย กํ า หนดวางมาตรการป< อ งกั น มี แ นวทาง
-มีหลักเกณฑกําหนดให&มีการมีสวนรวมของภาคประชาชนในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
-เป2 น หนวยงานในพื้ น ที่ ใกล& ชิ ด ประชาชน ประชาชนเข& า ถึงข& อมู ล ขาวสารติ ด ตาม

-2โอกาส - ปจจุบันมีหนวยงานตรวจสอบภายนอกรวมในการตรวจสอบปราบปราม

สังคมสวนรวม

อุปสรรค - สังคมยอมรับและมองการทุจริตเป2นเรื่องปกติในสังคม ไมใชเรื่องของตน
-ผู&ประกอบการบางสวนมุงผลประโยชนของตนไมตระหนักถึงประโยชนสาธารณะ

ดังนั้น จึงกําหนดแนวทางในการแก&ไขปญหาในการปฏิบัติงานเพื่อป<องกันการทุจริตและ
ป<องกันผลประโยชนทับซ&อนขึ้น ดังนี้
1. การสร&างจิตสํานึก
2. การสร&างสังคมให&สะอาด ด&วยการสร&างสื่อประชาสัมพันธ รณรงคให&มีความตระหนักถึง
ประโยชนสาธารณะ

-3หลักการเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลนาแขม เป2นองคกรปกครองสวนท&องถิ่นในฐานะเป2นผู&ใช&อํานาจรัฐในการ
ปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เป2นหนวยงานที่มีหน&าที่ในการให&บริการสาธารณะด&านตางๆ
ซึ่งดําเนินการแก&ไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นให&แกคนในท&องถิ่น เป2นองคกรที่มีความใกล&ชิดกับประชาชน และมี
ความเข&าใจในสภาพและรับรู&ถึงสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นภายในท&องถิ่นได&ดีกวาหนวยงานราชการสวนกลางใน
การปฏิ บั ติ ง านและการดํ า เนิ น การขององคกรปกครองสวนท& อ งถิ่ น ยอมอาจสงผลกระทบตอชุ ม ชนและ
ประเทศชาติซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน&าที่หรือละเว&นการปฏิบัติหน&าที่โดยมิชอบ หรือได&ใช&อํานาจใน
ตําแหนงหน&าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรได&โดยชอบด&วยกฎหมาย รวมทั้งปญหาการทุจริตคอรัปชั่นอัน
เป2นปญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป2นเวลานาน และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเชิงขนาด และ
ความสลับซับซ&อนของปญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ตามคําสั่งคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป<องกั นและแก&ไขปญหาการทุ จริตประพฤติมิชอบ ได&
กําหนดให&ทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป<องกันและแก&ไขปญหาการ
ทุ จ ริ ต ประพฤติ มิช อบในสวนราชการและหนวยงานของรั ฐ โดยให& ทุกสวนราชการและหนวยงานของรั ฐ
กําหนดมาตรการหรือแนวทางการแก&ไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุงเน&นการสร&าง ธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝ<าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให&
เกิดการทุจริตได& ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได&แถลงนโยบาย
ของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได&กําหนดให&มีการบริหารราชการ
แผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป<องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป2นนโยบาย
สําคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย ได&จัดทําบันทึกข&อตกลงความรวมมือในการป<องกันและปราบปรามการ
ทุจริตกับสํานักงานคณะกรรมการป<องกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
และคณะรัฐมนตรีได&มีมติ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ให&หนวยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตรชาติวา
ด&วยการป<องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) และระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4)
ไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามปZและเป2นการสอดคล&องกับการ
กํ า หนดให& มี ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนท& องถิ่ น Integrity and
Transparency Assessment (ITA) ประจําปZงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
โดยทางสํานักงาน ป.ป.ช. เสนอการบู รณาการเครื่องมือการประเมิ นคุณธรรมการดําเนิน งาน (Integrity
Assessment) และดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐของสํานักงาน ป.ป.ช. เข&าด&วยกัน และสร&าง
เครื่องมือประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ (Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ
(Evidence Base)

-4โดยมีเป<าหมายคือ องคกรปกครองสวนท&องถิ่นเป<าหมายทั้ง ๗,๕๗๑ แหง โดยมุงหวังให&เกิดการบริหารงาน
ที่โปรงใสและเป2นธรรมในองคกรปกครองสวนท&องถิ่น และนําผลที่ได&จากการประเมินเพื่อใช&ในการกําหนด
นโยบายการสงเสริมธรรมาภิบาลและป<องกันการทุจริต พัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครอง
สวนท&องถิ่นให&มีภาพลักษณที่ดีขึ้นในอนาคต และเป2นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ด&วยการป<องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนั้น เพื่อให&การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและ
คณะรั ก ษาความสงบแหงชาติ ในการป< อ งกั น และแก& ไ ขปญหาการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ เป2 น ไปอยางมี
ประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนตําบลนาแขมจึงได&จัดแผนปฏิบัติการป<องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อ
เป2นมาตรการแนวทางการป<องกันและแก&ไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจําปZงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖1 – ๒๕๖๔ และเพื่อให&ทุกหนวยงานในองคการบริหารสวนตําบลนาแขม ใช&เป2นกรอบแนวทางในการ
ดํา เนิ น การป< องกั นและปราบปรามการทุจ ริ ตขององคการบริ หารสวนตํ า บลนาแขม ทั้ งนี้ ได& มุงเน&น ให&การ
ดํา เนิ นการป< องกัน และปราบปรามการทุ จริ ต เป2 นไปอยางตอเนื่ อง สร&า งระบบราชการที่ มีความโปรงใส
จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ&มคาเปrดเผยข&อมูล
ขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให&เกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให&มี
สวนรวม ในการรณรงค และปลูกจิตสํานึกคานิยมของสังคมให&ประชาชนรวมกันตอต&านการทุจริตประพฤติมิ
ชอบของเจ&าหน&าที่ของรัฐ ซึ่งเป2นเรื่องที่สอดคล&องกับพระราชกฤษฎีกา วาด&วยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบ&านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ องคการบริหารสวนตําบลนาแขมได&เล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึง
ปญหาการทุจริตคอรัป ชั่น ปญหาผลประโยชนทับซ&อน และการพัฒนาคุณธรรมสร&างความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อให&ประชาชนได&รับประโยชนสูงสุด
พันธกิจ ( Mission )
๑. สงเสริมปลูกจิตสํานึกและคานิยมให&กับบุคลากรในสังกัด ให&ปฏิบัติหน&าที่โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
๒. พัฒนาเครือขายป<องกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการ
๓. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถวงดุลอํานาจ
๔. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการองคความรู&เกี่ยวกับการป<องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

-5วัตถุประสงคการจัดทําแผน
๑. เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอต&านการทุจริตของผู&บริหารองคการบริหารสวน
ตําบลนาแขม
๒. เพื่ อเป2 น การปลู กฝง สร& า งจิ ต สํ า นึ ก พร& อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ งานเพื่ อ ประชาชนและแผนดิ น
รวมทั้งคานิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามให&แกบุคลากรทุกคน ภายใต&กรอบมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล
๓. เพื่ อ ให& บุ ค ลากร ทั้ ง ข& า ราชการการเมื อ ง พนั ก งานสวนตํ า บล พนั ก งานครู อบต.
ลูกจ&างประจํา และพนักงานจ&างปฏิบัติหน&าที่ด&วยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต ถูกต&องตามกฎหมาย
และระเบียบวินัย อันเป2นการป<องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ
๔. การเสริมสร&างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ ที่มีประสิทธิภาพและเข&มแข็ง
เปาหมาย
พนักงานจ&าง

๑ ข& า ราชการการเมื อง พนั ก งานสวนตํ า บล พนั กงานครู อบต. ลู ก จ& า งประจํ า และ
๒. นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลนาแขม
๓. ประชาชนในเขตตําบลนาแขม

ประโยชนของการจัดทําแผน
๑. มีการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอต&านการทุจริตของผู&บริหารองคการบริหาร
สวนตําบลนาแขม
๒. พนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต. ลูกจ&างประจํา และพนักงานจ&าง มีจิตสํานึก
พร&อมที่จะปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและแผนดิน รวมทั้งคานิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามให&แกบุคลากรทุกคนของ
องคการบริหารสวนตําบลนาแขมภายใต&กรอบมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
๓. บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลนาแขม ทั้งข&าราชการการเมือง พนักงานสวน
ตําบล พนักงานครู อบต. ลูกจ&างประจํา และพนักงานจ&างปฏิบัติหน&าที่ด&วยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต
ถูกต&องตามกฎหมาย และระเบียบวินัย อันเป2นการป<องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ
๔. มีการเสริมสร&างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบขององคการบริหารสวนตําบลนาแขม
ที่มีประสิทธิภาพและเข&มแข็ง

๑.๑ การสร.างจิตสํานึกและ
สร.างความตระหนักแก"
บุคลากรทั้งฝOายบริหาร
ข.าราชการ การเมือง
ฝOายสภาท.องถิ่น

๑. การสร.างสังคมไม"
ทนต"อการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.โครงการให&ความรู&เกี่ยวกับ
กระบวนการทางวินัยเบื้องต&นของ
พนักงานสวนท&องถิ่น
2.โครงการอบรมกฎหมายท&องถิ่น
สมาชิกสภาท&องถิ่น
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงาน
4.ประกาศประมวลจริยธรรมแกบุคลากร
ทั้งฝNายประจําและฝNายการเมือง
๑.๒ การสร.างจิตสํานึกและ 1.โครงการพระราชดําริตามแนวทาง
สร.างความตระหนักของทุก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคส"วน
2.โครงการสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญาท&องถิ่น

ภารกิจ
ตามมิติ

มิติ

ปE ๒๕๖3
งบประมาณ
(บาท)
10,000

5,000
10,000

5,000
5,000

ปE ๒๕๖2
งบประมาณ
(บาท)
10,000

5,000
10,000

5,000
5,000

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ.2562 – 2564)
องคการบริหารส"วนตําบลนาแขม อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ส"วนที่ 2
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5,000

5,000

-

10,000

5,000

ปE ๒๕๖4
งบประมาณ
(บาท)
10,000

หมาย
เหตุ

มิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให&
เด็กและเยาวชนในตําบลนาแขม
2.โครงการคายคุณธรรมนําเด็กและ
เยาวชนสูครอบครัวอบอุน
รวม
จํานวน 8 โครงการ

๑.๓ การปลูกจิตสํานึกและ
ความตระหนักแก"เด็กและ
เยาวชน

ภารกิจ
ตามมิติ

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

ปE ๒๕๖2
งบประมาณ
(บาท)
10,000
20,000
65,000

-7แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ.2562 – 2564)
องคการบริหารส"วนตําบลนาแขม อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

65,000

20,000

ปE ๒๕๖4
งบประมาณ
(บาท)
10,000

หมาย
เหตุ

2.1 แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการต"อต.านการ
ทุจริตของผู.บริหาร
๒.2 มาตรการสร.างความ
โปร"งใสในการปฏิบัติ
ราชการ

๒. การบริหารราชการ
เพื่อปองกันการทุจริต

๒.3 การใช.ดุลยพินิจของ
ของฝOายบริหาร/เจ.าหน.าที่
ให.เปUนไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี

ภารกิจ
ตามมิติ

มิติ

1.แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล
ลูกจ&างประจําและพนักงานจ&าง
2.โครงการจัดทําเว็บไซต อบต.นาแขม
3.คูมือประชาชน
1.ประกาศเจตนารมณการป<องกันการ
ทุจริต
2.คูมือประชาชน
3.การมอบอํานาจการตัดสินใจ

1.ประกาศเจตนารมณการป<องกันการ
ทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

-

30,000
-

30,000
-

ปE ๒๕๖3
งบประมาณ
(บาท)
-

-

ปE ๒๕๖2
งบประมาณ
(บาท)
-

-8แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ.2562 – 2564)
องคการบริหารส"วนตําบลนาแขม อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

-

30,000
-

-

ปE ๒๕๖4
งบประมาณ
(บาท)
-

หมาย
เหตุ

มิติ

1.กิจกรรมคัดเลือกข&าราชการ พนักงาน
จ&าง ลูกจ&างดีเดน
2.โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ

2.4 การเชิดชูเกียรติแก"
หน"วยงาน บุคคลในการ
ดําเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติงานให.เปUนที่ประจักษ
๒.5 มาตรการจัดการใน
กรณีได.ทราบ หรือรับแจ.ง
หรือตรวจสอบพบการทุจริต
1.ประกาศเจตนารมณการป<องกันการ
ทุจริต
2.มาตรการดําเนินการทางวินัย
3.การจัดทําแผนปฏิบัติการป<องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
รวม
จํานวน 9 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ภารกิจ
ตามมิติ

ปE ๒๕๖3
งบประมาณ
(บาท)
5,000
35,000

ปE ๒๕๖2
งบประมาณ
(บาท)
5,000
35,000

-9แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ.2562 – 2564)
องคการบริหารส"วนตําบลนาแขม อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

35,000

-

-

5,000

ปE ๒๕๖4
งบประมาณ
(บาท)
-

หมาย
เหตุ

ภารกิจ
ตามมิติ

๓. การส"งเสริมการมี ๓.๑ การให.ความรู.และ
บทบาทและการมีส"วน เผยแพร"ข.อมูลข"าวสารใน
ร"วมของภาคประชาชน ช"องทางที่เปUนการอํานวย
ความสะดวกแก"ประชาชน
ได.มีส"วนร"วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน.าที่ขององคกรปกครอง
ส"วนท.องถิ่นได.ทุกขั้นตอน
๓.๒ กระบวนการรับฟZง
ความคิดเห็นและการรับ
เรื่องร.องเรียน/ร.องทุกขของ
ประชาชน

มิติ

30,000

30,000

10,000

1.โครงการจัดทําศูนยข&อมูลขาวสารและ
อบรมให&ความรู&ตามพระราชบัญญัติ
ข&อมูลขาวสาร
2.โครงการจัดทําเว็บไซต อบต.นาแขม

1.ศูนยรับเรื่องราวร&องทุกข
2.โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน

10,000

ปE ๒๕๖3
งบประมาณ
(บาท)
17,500

ปE ๒๕๖2
งบประมาณ
(บาท)
17,500

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

-10แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ.2562 – 2564)
องคการบริหารส"วนตําบลนาแขม อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

10,000

30,000

ปE ๒๕๖4
งบประมาณ
(บาท)
17,500

หมาย
เหตุ

มิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน
2.แตงตั้งประชาชนรวมเป2น
คณะกรรมการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด&วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ท&องถิ่น
รวม
จํานวน 6 โครงการ

3.3 การส"งเสริมให.
ประชาชนมีส"วนร"วมบริการ
กิจการขององคกรปกครอง
ส"วนท.องถิ่น

ภารกิจ
ตามมิติ

ปE ๒๕๖3
งบประมาณ
(บาท)
10,000
-

67,500

ปE ๒๕๖2
งบประมาณ
(บาท)
10,000
-

67,500

-11แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ.2562 – 2564)
องคการบริหารส"วนตําบลนาแขม อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

67,500

ปE ๒๕๖4
งบประมาณ
(บาท)
10,000
-

หมาย
เหตุ

4.1 การจัดวางระบบการ
ตรวจสอบภายในและการ
ควบคุมภายใน

4.การเสริมสร.างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองส"วนท.องถิ่น

4.2 การสนับสนุนภาค
ประชาชนให.มีส"วนร"วมใน
การตรวจสอบ การปฏิบัติ
หรือการบริหารราชการตาม
ช"องทางที่สามารถ
ดําเนินการ

ภารกิจ
ตามมิติ

มิติ

1.การตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล
ควบคุมภายใน
2.โครงการจัดทําศูนยข&อมูลขาวสารและ
อบรมให&ความรู&ตามพระราชบัญญัติ
ข&อมูลขาวสาร
1.โครงการจัดทําเว็บไซต อบต.นาแขม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปE ๒๕๖3
งบประมาณ
(บาท)
17,500

30,000

ปE ๒๕๖2
งบประมาณ
(บาท)
17,500

30,000

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ.2562 – 2564)
องคการบริหารส"วนตําบลนาแขม อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

-12-

30,000

17,500

ปE ๒๕๖4
งบประมาณ
(บาท)
-

หมาย
เหตุ

มิติ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปE ๒๕๖2
งบประมาณ
(บาท)
4.3 การส"งเสริมบทบาท
1.แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการ
การตรวจสอบของสภา
ประชุมประชุมสภา/ยื่นกระทู&/ตั้งกระทู&
ท.องถิ่น
ถาม
2.โครงการอบรมกฎหมายท&องถิ่นสมาชิก
5,000
สภาท&องถิ่น
1.ประชาสัมพันธเชิญชวน อปท.
4.4 เสริมพลังการมีส"วน
สวนราชการ ภาคประชาชน เข&ารวมเป2น
ร"วมของชุมชน
(Community) และบูรณา เครือขายการป<องกันและเฝ<าระวังการ
การทุกภาคส"วนเพื่อต"อต.าน ทุจริต
การทุจริต
รวม
จํานวน 6 โครงการ
52,500
รวมทั้งสิ้น
จํานวน 29 โครงการ
220,000

ภารกิจ
ตามมิติ

-13แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ.2562 – 2564)
องคการบริหารส"วนตําบลนาแขม อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ปE ๒๕๖4
งบประมาณ
(บาท)
-

5,000
-

52,500
220,000

ปE ๒๕๖3
งบประมาณ
(บาท)
-

5,000
-

52,500
220,000

หมาย
เหตุ

ส"วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตามแผนปฏิบัติ

