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เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ขององค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง
---------------------ตามหนังสือสานักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. 00๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม 25๖๐ เรื่อง
การจั ดทาแผนป้องปฏิบั ติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ตามแนวทางการดาเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and
Transparency Assessment (ITA) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประกอบกับ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Integrity and Transparency Assessment (ITA) เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยทางสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
การดาเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑
– ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลสาโรงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติ
การดังกล่าวรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายประเทือง ภักเกษม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง
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คานา
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทา
ให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครอง
และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่า ง
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อ
ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยการ
ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่
สมควรและมีคุณค่า
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคาสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กาหนดมาตรการหรือแนว
ทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้
เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วน
ตาบลสาโรง จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลสาโรงขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง ให้บรรลุเป้าหมาย
และเป็นการถือปฏิบัติตามคาสั่ง คสช. เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่ง
เป็นนโยบายชาติด้วย
สานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง

๓

ส่วนที่ 1
บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
การวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งในการเกิ ดการทุจ ริ ต ในองค์ กรขององค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลส าโรง มี
วัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่
อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและ
การป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์
สาคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่ าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่ ง ใส การทุ จ ริ ต ในปั จ จุ บั น มี รู ป แบบที่ ซั บ ซ้ อ นขึ้ น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้
๔

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้ง พบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ ง
ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็ นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลั วบาป
น้ อยลง และมีความเห็ น แก่ตัว มากยิ่ งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่ ว นตนเป็ นที่ตั้งมากกว่าที่จ ะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทา
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
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2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวี ความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่ วนท้องถิ่น อย่างยิ่ง ส่งผลให้ ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน การทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง
3 คะแนน จากปี 2558 ได้ ล าดั บที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่ ง สามารถสะท้ อนให้ เห็ นว่ าประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็ น การเป็ นประเทศภาคี ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้ว ยการต่อต้านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง

.
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ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึง่ มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใ หม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสั ยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้ ง ชาติ ต้ า นทุ จ ริ ต ” มี เ ป้ า หมายหลั ก เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยได้ รั บ การประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริห ารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนด
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้ น เพื่อ ให้ ก ารดาเนิ น การขับ เคลื่ อนด้านการป้อ งกัน และปราบปรามการทุ จริ ตบัง เกิ ดผลเป็ น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่ วนตาบลสาโรง จึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับ การ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อัน
จะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง รวมถึงประชาชนในตาบล
3) เพือ่ ให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลสาโรงเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง
5) เพื่ อ พั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึ ง เครื อ ข่ า ยในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ร าชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง
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4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ย วกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
สาโรง ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) องค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่ว นตาบลส าโรง
รวมถึงประชาชนในตาบล มีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) องค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) องค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564)
มิติ

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

ภารกิจตามมิติ

1 . 1 ก า ร ส ร้ า ง
จิ ต ส านึ ก และความ
ตระหนักแก่บุ คลากร
ทั้ ง ข้ า ร า ช ก า ร
การเมือ งฝ่า ยบริห าร
ข้ า ราชการการเมื อ ง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ า ย ป ร ะ จ า ข อ ง
องค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น

1.2 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
(1) โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
10,000

(2) โครงการอบรม
20,000
คุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง อบต.
สาโรง
(3) กิจกรรมให้ความรู้
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ ไม่ใช้งบประมาณ
พนักงานส่วนตาบลและพนักงาน
จ้าง

20,000

20,000

20,000

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

(1)โครงการปณิธานความดี
ปีมหามงคล “ท้องถิ่นไทย
ใส่ใจความสะอาดคนในชาติ
มีความสุขหมู่บ้านสวยงาม”

30,000

30,000

30,000

30,000

(2) ท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์
รักษ์พื้นที่สีเขียว รักน้า
รักป่า รักแผ่นดิน

20,000

20,000

20,000

20,000

(3) โครงการบ้านเรือน
สะอาดหมู่บ้านสวยงาม
รณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ปณิธานความ
ดี ปีมหามงคล

30,000

30,000

30,000

30,000

(4) โครงการสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

30,000

30,000

30,000

30,000

๙

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564)
มิติ

มิติที่ 1

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

1.3 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

(1) โครงการครอบครัว
อบอุ่นเข้มแข็งศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน ตาบล
สาโรง

รวม

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000
20,000

(2) โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมทางศาสนาภาค
ฤดูร้อน

30,000

30,000

30,000

30,000

(3) โครงการค่ายคุณธรรม
จริยธรรมต้านภัยสังคมสูเ่ ด็ก
และเยาวชน

30,000

30,000

30,000

30,000

(4) โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนตาบลสาโรง
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)

10,000

10,000

10,000

10,000

10 โครงการ
1 กิจกรรม

230,000

230,000

230,000

230,000

๑๐

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564)
มิติ

2. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

2.1 แสดง
เจตจานงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร
2.2 มาตรการ
สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ

(1)กิจกรรมประกาศ
เจตจานงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) มาตรการออกคาสั่ง
มอบหมายของนายก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หัวหน้าส่วนราชการ
(2) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน”
(3)กิจกรรม “ควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี”
(4)กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ”
(5)กิจกรรม “สร้างความ
โปร่ งใสในการใช้ จ่ า ยเงิ น
งบประมาณ”
(6) โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ –
จัดจ้าง
(7) โครงการจ้างสารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
(8) กิจกรรมการใช้บัตรคิว
ในการติดต่อราชการ
(9) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการ
ประชาชน”

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

๒๕,000

๒๕,000

๒๕,000

๒๕,000

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

๑๑

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564)
มิติ

2. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

ภารกิจตามมิติ

2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและ
ใช้อานาจหน้าที่
ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
(1) โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

(2)มาตรการ การมอบอานาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
(3)มาตรการ มอบอานาจของ
นายก อบต.
(4)มาตรการการออกคาสั่ง
มอบหมายของนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล ปลัดอบต.
และหัวหน้าส่วนราชการ
2.4 มาตรการจัดการ (1) มาตรการ “จัดทาข้อตกลง
ในกรณีได้ทราบหรือ การปฏิบัติราชการ”
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต
(2)กิจกรรม ให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม
ดูแล การปฏิบัติราชการ
(3)มาตรการ “ให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ”
(4)มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”
(5)มาตรการ “ดาเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสาโรง ว่า
ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่ โดยมิชอบ”

มิติที่ 2

รวม

3 โครงการ
7 กิจกรรม
9 มาตรการ

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

25,000

๑๒

25,000

25,000

25,000

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564)
มิติ

3. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

3.1 จัดให้มีและ
(1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบล
ในช่องทางที่เป็นการ สาโรง”
อานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ราชการตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน
(2) โครงการให้ความรู้ให้ความรู้แก่
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง เรื่อง
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540”
(3)กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ
และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตาบลสาโรง และการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง”
(4) โครงการผลิตสื่อประสัมพันธ์และ
เผยแพร่การดาเนินงานต่างๆ ของ
อบต.

๑๓

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

๒0,000

๒0,000

๒0,000

๒0,000

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564)
มิติ

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน

มิติที่ 3

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

(1) โครงการฝึกอบรม/
ทบทวนการจัดทาแผน
ชุมชนหรือแผนพัฒนาสี่ปี
(อบรมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชน
ระดับหมู่บ้าน)

(2) การดาเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
สาโรง
(3) โครงการออกหน่วย
บริการประชาชนเคลื่อนที่
(4)กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ
3.3 การส่งเสริมให้ (1) ประชุมประชาคม
ประชาชน
หมู่บ้านและประชาคม
มีส่วนร่วมบริหาร ตาบลเพื่อบูรณาการแผน
กิจการขององค์กร ชุมชนในการจัดทาแผน
ปกครองส่วน
ประจาปี
ท้องถิ่น
(2)มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสาโรง
(3)มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง
(4)กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสาโรง
รวม
5 โครงการ
4 กิจกรรม
3 มาตรการ

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000
20,000

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

40,000

๑๔

40,000

40,000

40,000

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564)
มิติ

4. การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด

(1) โครงการจัดทา
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปี
(2) โครงการจัดทา
รายงานการควบคุมภายใน
(3)กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

4.2 การสนับสนุน
ให้ ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิ รือการ
บริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ
ดาเนินการได้

(1)ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ
ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง
โอน ย้ายข้าราชการ
พนักงาน ลูกจ้าง
(2)กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจ่าย
และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสาโรง
(3)กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างจากตัวแทนชุมชน

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

๑๕

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564)
มิติ

4. การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ภารกิจตามมิติ

4.3 การส่งเสริม (1) กิจกรรมการส่งเสริม
บทบาทการ
และพัฒนาศักยภาพ
ตรวจสอบของสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น
ท้องถิ่น
(2)กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร
4.4 เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน
(Community)
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการ ทุจริต

มิติที่ 4

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

รวม

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
10,000

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

(1) มาตรการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

(2) มาตรการเฝ้าระวังการ
คอร์รัปชั่นโดยภาค
ประชาชน

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

-

-

(3) กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต

3,000

3,000

3,000

3,000

2 โครงการ
6 กิจกรรม
3 มาตรการ

13,000

13,000

13,000

13,000

๑๖

๑๗

๑๘

