แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตาบลนาแคม
อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

สำนักงำนปลัดฯ
“งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน”
โทร. ๐๔๒-๘๑๐๒๐๗

คานา
ปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงำนภำครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหำที่รุนแรงและ
มีแนวโน้มที่จะพัฒนำรูปแบบให้มีควำมสลับซับซ้อนมำกยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบและยังทำลำยทั้งทำงเศรษฐกิจ
สังคม กำรเมืองและวัฒนธรรมอันดีงำมชำติ ตลอดทั้งเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศในทุกๆด้ำน
องค์กำรบริห ำรส่ว นตำบลน้ ำแคม ได้ต ระหนักและเล็งเห็ นควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่ห น่วยงำน
ภำครัฐจะต้องเร่งดำเนินกำรป้องกัน กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบให้หมดสิ้นไป ด้วยกำรสร้ำง
ระบบกำรป้องกันและควบคุมกำรปฏิบัติงำนภำยในให้มีประสิทธิภำพ เพื่อป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภำยในหน่ ว ยงำน จึ ง ได้ จั ดท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำรป้ อ งกั น ปรำบปรำมกำรทุ จริต และประพฤติ มิ ช อบ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตระยะที่ 3 ( พ.ศ.2560 – 2564 ) นโยบำยของรัฐบำล และแผนป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ
มิช อบ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กำรบริห ำรส่ วนตำบลน้ำแคม เพื่อให้ กำรปฏิบัติงำนในกำร
ป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลน้ำแคมบังเกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

๑. แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. ข้อมูลองค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำแคม
๓. ศักยภำพของชุมชนและพื้นที่

๑
๘
๑๑

ภาคผนวก
๑. โครงกำรจัดกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรป้องกันกำรทุจริต
๒. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๓. แบบฟอร์มรำยงำนประเมินผลตนเอง

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาแคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หลักการและเหตุผล
ปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงำนภำครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหำที่รุนแรงและ
มีแนวโน้มที่จะพัฒนำรูปแบบให้มีควำมสลับซับซ้อนมำกยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบและยังทำลำยทั้งทำงเศรษฐกิจ
สังคม กำรเมืองและวัฒนธรรมอันดีงำมชำติ ตลอดทั้งเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศในทุกๆด้ำน
ตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พ.ศ.2557 พระรำช
บัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2540 พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3
( พ.ศ.2560 – 2564 ) และนโยบำยของรัฐบำล ข้อ 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล
และกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่ำนิยมคุณธรรม จริยธรรม
และจิตสำนึกในกำรรักษำศักดิ์ศรีควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ที่มีประสิทธิภำพ เพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับ และ
ตอบสนองควำมต้องกำร พร้อมอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นในระบบรำชกำร
องค์กำรบริห ำรส่วนตำบลน้ำแคม ได้ตระหนักและเล็งเห็นควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่ห น่วยงำน
ภำครัฐจะต้องเร่งดำเนินกำรป้องกัน กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบให้หมดสิ้นไป ด้วยกำรสร้ำง
ระบบกำรป้องกันและควบคุมกำรปฏิบัติงำนภำยในให้มีประสิทธิภำพ เพื่อป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิ ชอบ
ภำยในหน่ ว ยงำน จึ งได้ จั ดท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำรป้ อ งกั น ปรำบปรำมกำรทุ จริต และประพฤติ มิ ช อบ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต นโยบำยของรัฐบำล และแผนป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลน้ำแคม
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล โปร่งใส
สุจริต และตรวจสอบได้
2) เพื่อบูรณำกำรทุกภำคส่วน และพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
3) เพื่อส่งเสริมบทบำทภำคประชำชน ให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย
โดยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำแคม ได้นำมำประยุกต์และปรับใช้จัดทำเป็นแผนปฏิบัติกำรป้องกัน ปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ทุก
หน่วยงำนในสังกัดขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนี้

-๒ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
นาแคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้หน่วยงานบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์ มุ่งส่งเสริม เสริมสร้ำง จิตสำนึกและค่ำนิยม หน่วยงำนภำครัฐให้บริหำรงำนตำมหลัก
ธรรมำภิบำล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในกำรร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภำครัฐ รวมทั้งกำรรณรงค์ เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ให้ทุกภำคส่วนมีวินัย เคำรพกฎหมำย กฎ และระเบียบ ที่จะ
เป็นกลไกในกำรแก้ไขปัญหำ กำรพัฒนำ ที่เป็นกำรวำงรำกฐำนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐให้มี
ประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร
มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน
๑.๑ ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนและกำรดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๑.๑ เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจทุกส่วน ให้ ปฏิบัติงำนและดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง
๑.๑.๒ ประยุกต์กำรนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ให้เกิดมรรคผลในทำงปฏิบัติ
๑.๑.๓ จัดประชุมประจำเดือนเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและจัดกิจกรรมร่วมกันภำยในสำนักงำนทั้งสำม
ส่วนได้แก่ สำนักงำนปลัด ส่วนกำรคลัง และส่วนโยธำ เช่น ฝึกซ้อมและเล่นกีฬำทุกวันพุธ ฯลฯ
๑.๒ ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ด้วยหลักธรรมำภิบำล
๑.๒.๑ ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ รวมทั้งมีกำรฝึกอบรม เพื่อให้ปฏิบัติงำนตำมหลัก
ธรรมำภิบำล
๑.๒.๒ ส่ งเสริ ม ให้ เจ้ ำหน้ ำที่ ได้ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ตนตำมมำตรฐำนทำงคุ ณ ธรรมจริย ธรรมและมี ค วำม
กระตือรือล้นในกำรปฏิบัติงำน
๑.๒.๓ ควบคุม กำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำน กำรประพฤติตนของเจ้ำหน้ำที่ ให้เป็นไปตำม หลักธรรมำภิบำล
และมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรมและคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งหน้ำที่รับผิดชอบอย่ำงเคร่งครัด ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำและไม่ขัดขวำงโอกำสกำรเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
๑.๓ กำหนดให้มีหลักสูตรทำงกำรศึกษำ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
๑.๓.๑ จัดให้ มีห ลักสูตรทำงกำรศึกษำ/หลักสูตรฝึกอบรม ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ภำครัฐ
๑.๓.๒ กำหนดให้ หลั กสูตรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ เป็นหลั กสูตรบังคับที่ใช้
ฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับ
๑.๓.๓ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทำงวิชำกำร ตลอดจนข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม กำร
ทุจริตภำครัฐในกำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กร
๑.๔ ส่งเสริมค่ำนิยมกำรยกย่องและเชิดชูควำมดี ควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โดยให้ยึดถือเป็น
ค่ำนิยมกระแสหลักขององค์กร
๑.๔.๑ ส่งเสริมกำรสร้ำงแรงจูงใจให้เจ้ำหน้ ำที่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม
๑.๔.๒. รณรงค์ เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ให้สังคมและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีค่ำนิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็น
คุณค่ำของกำรประพฤติปฏิบัติตนตำมหลักธรรมำภิบำลและคุณธรรมจริยธรรม
๑.๔.๓ ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงำนหรือบุคคลที่มีผลงำนดีเด่นด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ภำครัฐ
๑.๔.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกส่วนร่วมกันสร้ำงค่ำนิยมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพื่อบูรณาการหน่วยงานกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
วัตถุประสงค์ มุ่งประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำแคม กับทุกภำคส่วนในกำร

-๓ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ ส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำร
ติดตำม ตรวจสอบกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภำครัฐ เสริมสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยภำคประชำชนให้เป็น
กลไกในกำรตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึง กำรสร้ำงหลักประกันควำมปลอดภัยในกำรแจ้งข้อมูล ข่ำวสำรและเบำะแส
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๒.๑ บูรณำกำรหน่วยงำนภำครัฐกับองค์กรทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
๒.๑.๑ ประสำนควำมร่ วมมือ ทำงด้ ำนข้อมู ล และกำรปฏิบั ติ งำนระหว่ำงหน่ วยงำนภำครัฐ กับ องค์ก ร
ทุกภำคส่วน
๒.๑.๒ มีกำรจัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูล ข่ำวสำรกลำง” เพื่อดำเนินกำรจัดระบบกำรข่ำว เก็บรวบรวมข้อมูล ที่
เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ ตลอดจนกำรเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรกำร
ทุจริต หรือประพฤติมิชอบในภำครัฐจำกทุกหน่วยงำน เพื่อนำไปประมวล วิเครำะห์เพื่อใช้ในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
๒.๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลำกรทำงด้ำนสื่อสำรมวลชน ให้มีควำมเข้มแข็งและเป็นอิสระ
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้สำธำรณชนรับทรำบ
๒.๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงำน มีระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อทำกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ในกำร
ป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ตภำครั ฐ โดยให้ มีเว็บ บอร์ด เพื่ อ ติด ต่อ สื่ อสำรระหว่ำงกัน และให้ มี เจ้ ำหน้ ำที่
รับผิดชอบพร้อมปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๒.๒ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรติดตำม ตรวจสอบ กำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบในหน่วยงำน
๒.๒.๑ เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ เพื่อให้ภำคประชำชนมีควำมตื่นตัวต่อสภำพปัญหำกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
๒.๒.๒ เสริ มสร้ำงและพัฒ นำช่องทำงในกำรรับ แจ้งข้อมูล หรือเบำะแส ให้ มีควำมสะดวกหลำกหลำย
รวมทั้งสร้ำงหลักประกันควำมปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงำนหรือผู้ให้ข้อมูลนั้น
๒.๒.๓ ส่งเสริมสิทธิในกำรรับรู้และกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร
๒.๒.๔ กำหนดมำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบำะแส ให้ได้รับรำงวัลตอบแทน
๒.๒.๕ ให้ องค์กรหรือบุ คลำกรด้ำนสื่ อ สำรมวลชนเป็ นสื่ อกลำงในกำรแสวงหำควำมร่ว มมือ เพื่อกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์ มุ่งพัฒนำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลกำรใช้อำนำจให้เหมำะสม
ชัดเจน และมีประสิทธิภำพ ส่งเสริมกำรกระจำยอำนำจ สร้ำงกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนกับเอกชน ให้มี
ศักยภำพในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำกฎหมำยที่เอื้อประโยชน์ต่อกำรทุจริต
หรือเป็นอุปสรรคต่อกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุ จริตภำครัฐ ให้มีประสิทธิภำพ เสริมสร้ำงประสิทธิภำพใน
กำรคุ้มครองพยำนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกับ
องค์กรอื่น
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๓.๑ พั ฒ นำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุ ม และถ่ ว งดุ ล กำรใช้ อ ำนำจให้ เหมำะสม ชั ด เจนและมี
ประสิทธิภำพ
๓.๑.๑ ให้หน่วยงำนมีโครงสร้ำงของหน่วยงำน อัตรำกำลัง กำรบริหำรงำนบุคคล และงบประมำณที่
เหมำะสม สอดคล้องกับภำรกิจและควำมรับผิดชอบในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
๓.๑.๒ ให้หน่วยงำนสร้ำงระบบกำรตรวจสอบกำรบริหำรรำชกำร โดยกำหนดแยกอำนำจกำรบริหำรงำน
ออกจำกอำนำจกำรพิจำรณำคดี เพื่อสำมำรถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอำนำจหนึ่งได้

-๔๓.๑.๓ สนับสนุนให้มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อำนำจระหว่ำงหน่วยงำนกับภำครัฐด้วยกันเอง เช่น
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล คณะกรรมกำรบริหำรงำนแบบบูรณำกำรระดับอำเภอ คณะกรรมกำรพนั กงำนส่วน
ตำบลจังหวัดเลย
๓.๑.๔ ให้หน่วยงำน ควบคุม กำกับ ติดตำม ประเมินผล กำรใช้อำนำจในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตด้วยควำมรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม
๓.๑.๕ ให้หน่วยงำนจัดทำดัชนีชี้วัดควำมโปร่งใส และเกณฑ์มำตรฐำนกลำงควำมโปร่งใส
๓.๒ ส่งเสริมกำรกระจำยอำนำจในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
๓.๒.๑ สนั บ สนุ น ให้ มี ก ำรจั ด โครงสร้ ำง กำรบริห ำรงำนบุ ค คล และงบประมำณในกำรป้ อ งกั น และ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
๓.๒.๒ ให้หน่วยงำนมีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลกำรบริหำรรำชกำรในรูปคณะกรรมกำรทุกส่วน
๓.๒.๓ ให้หน่วยงำนมีระบบกำรควบคุมกำรใช้อำนำจอย่ำงเป็นธรรม
๓.๒.๔ ให้มีระบบกำรรำยงำนและติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนต่อส่วนกลำง
๓.๓ สร้ ำงกลไกควำมร่ว มมื อระหว่ำงหน่ ว ยงำนกับ เอกชนและผู้ มี ส่ ว นเกี่ ยวข้ องให้ มี ศัก ยภำพในป้ องกั น และ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
๓.๓.๑ วำงแผนงำน แนวทำงและส่งเสริมบทบำทควำมร่วมมือ ระหว่ำงหน่วยงำนกับภำคเอกชนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
๓.๓.๒ สนับสนุนให้มีกำรตรวจสอบทรัพย์สินของหัวหน้ำส่วน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ผู้มี
อำนำจอนุมัติ ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ที่เป็นกรรมกำรร่วมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตภำครัฐ
๓.๔ เสริมสร้ำงประสิทธิภำพของกฎหมำยเพื่อใช้ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
๓.๔.๑ ให้มีกำรปรับปรุงแก้ไข กฎหมำย กฎ ระเบียบ คำสั่ง ที่เอื้อประโยชน์ต่อกำรทุจริตหรือเป็นอุปสรรค
ต่อกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ หรือเพื่อให้ทันสมัยต่อสภำพปัญหำกำรทุจริตภำครัฐในปัจจุบัน
๓.๔.๒ ให้หน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเสมอภำคโดยเคร่งครัด
๓.๔.๓ พัฒนำระบบสืบสวนสอบสวนหรือกำรไต่สวนข้อเท็จจริงให้รวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม
๓.๔.๔ สร้ำงกลไกในกำรเฝ้ำระวัง สอดส่อง ดูแล ติดตำมกำรกระทำกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
๓.๔.๕ จัดให้มีเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ ทันสมัย ให้สำมำรถตรวจสอบ สถำนภำพบุคคล พฤติกำรณ์กำร
กระทำผิด ตลอดจนทรัพย์สินที่ได้จำกกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบให้รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
๓.๔.๖ สร้ำงกลไกในกำรป้ องกัน เจ้ำหน้ำที่รัฐด้ำนกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ ที่ได้
ปฏิบัติกำรตำมหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ให้ได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำย
๓.๕ ส่งเสริมควำมร่วมมือ ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐร่วมกับองค์กรระหว่ำงประเทศ
๓.๕.๑ ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรระดับนำนำชำติเกี่ยวกับกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริต
ภำครัฐ
๓.๕.๒ ส่งเสริมควำมร่วมมือ ระหว่ำงองค์กรในกำรยึด อำยัด และนำทรัพย์สิ นที่ได้จำกกำรกระทำผิ ด
เกี่ยวกับกำรทุจริตภำครัฐมำดำเนินคดี
๓.๕.๓ สนับสนุนหน่วยงำนภำครัฐที่มีหน้ำที่ในกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริตให้เข้ำร่วมพันธกรณีเป็น
สมำชิกองค์กรต่อต้ำนกำรทุจริตระดับหมู่บ้ำน ตำบล อำเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด ภำค และประเทศ
๓.๖ เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรคุ้มครองพยำน
๓.๖.๑ สร้ำงหลักประกันควำมปลอดภัยโดยกำหนดมำตรกำรและแผนงำนในกำรคุ้มครองพยำน
๓.๖.๒ ควบคุม กำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรคุ้มครองพยำน
๓.๖.๓ พัฒนำศักยภำพในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ โดยใช้ประโยชน์จำกข้อมูลด้ำน
กำรคุ้มครองพยำน
๓.๗ ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศสำหรับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ

-๕๓.๗.๑ สนับสนุนให้หน่วยงำนมีอำนำจหน้ำที่ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ ดำเนินกำร
จั ด หำเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ และอุ ป กรณ์ ที่ มี ควำมทั น สมั ย มำใช้ ในกำรแสวงหำข้ อ เท็ จ จริ ง และกำรรวบรวม
พยำนหลักฐำนเพื่อประสิทธิภำพในกำรดำเนินคดีกับผู้กระทำควำมผิด
๓.๗.๒ สนับสนุนให้มีกำรศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัยงำนด้ำนกำรป้องงกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
๓.๗.๓ ให้มีกำรวำงแผนระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐของแต่ละส่วน
ในองค์กรและระดับองค์กร เพื่อรวบรวมและนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งข้อมูล ข่ำวสำร งำนวิจัย และงำนวิชำกำรและ
สร้ำงเครือข่ำยร่วมกันทั่วประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วั ต ถุ ป ระสงค์ มุ่ งพั ฒ นำสมรรถนะและขี ด ควำมสำมรำรถเจ้ ำ หน้ ำที่ ข องรั ฐ บำลในกำรป้ อ งกั น และ
ปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อแก้ไขสภำพปัญหำกำรทุจริตให้เป็นระบบ
อย่ำงต่อเนื่อง สร้ำงมำตรฐำนทำงวิชำชีพให้สำมำรถร่วมมือหรือประสำนกำรปฏิบัติกับองค์กรทุ กภำคส่วนรวมถึง
องค์กรอื่นระดับประเทศ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
๔.๑ พัฒนำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถเจ้ำหน้ำที่ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
๔.๑.๑ กำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต้องรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
เพื่อให้มีควำมชำนำญเฉพำะด้ำน
๔.๑.๒ ก ำหนดให้ มี ก ำรจั ด ตั้ ง ศู น ย์ป ระสำนงำน จัด ท ำแผนกำรปฏิ บั ติ งำน และ/หรือ หลั ก สู ต รกำร
ฝึกอบรมของ วิชำชีพด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
๔.๑.๓ ส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ และข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจ ริต
ภำครัฐระหว่ำงองค์กรให้เป็นปัจจุบัน
๔.๑.๔ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลควำมรู้ทำงวิชำกำรเพื่อให้มีกระบวนกำรเรียนรู้และถ่ำยทอดควำมรู้ตลอดจนให้มี
กำรศึกษำตัวอย่ำงกรณี (case study)
๔.๑.๕ ส่งเสริมให้มีกำรวิจัยด้ำนต่ำงๆ อำทิ กำรใช้อำนำจของผู้บริหำรที่เอื้อประโยชน์ต่อกำรทุจริต กำร
จัดทำสัญญำระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชน กำรทุจริตเชิงนโยบำยเป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อนำผลกำรวิจัยไปสู่กำรพัฒนำ
ศักยภำพในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
๔.๑.๖ ส่งเสริมเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมประชุมสัมมนำกับองค์กรสื่อมวลชน หรือวันนักข่ำวแต่ละสำนักข่ำว
๔.๒ สร้ำงมำตรฐำนทำงวิชำชีพด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริตภำครัฐ
๔.๒.๑ ส่งเสริมให้หน่วยงำนสร้ำงมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพ
๔.๒.๒ กำหนดให้มีมำตรฐำนเกี่ยวกับค่ำตอบแทนของวิชำชีพ
๔.๒.๓ กำหนดให้ห น่วยงำนรับ ผิดชอบในกำรติดตำมประเมินผล รวมถึงกำรลงโทษเจ้ำหน้ำที่ที่ฝ่ ำฝื น
หรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพ
๔.๒.๔ สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องกำรบรรจุแต่งตั้ง
โยกย้ำย โอน เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนเงินเดือน และกำรมอบหมำยงำน

-๖แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปีตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาแคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑
๑ มุ่งส่งเสริม เสริมสร้ำง
๑ โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ใช้งบบริหำรทั่วไป
กำรสร้ำง จิตสำนึกและค่ำนิยม
สำหรับผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ พนักงำน
แผนงำนบริหำร
สังคมที่ไม่ หน่วยงำนภำครัฐให้
ส่วนตำบล พนักงำนจ้ำง เด็ก เยำวชน
ทั่วไป งบ
ทนต่อกำร บริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิ และประชำชน ฯลฯ
ดำเนินงำน หมวด
ทุจริต
บำล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ มาตรการ
ค่ำใช้สอย
ในกำรร่วมกันแก้ไขและ
๑.ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนและกำร
รับผิดชอบต่อปัญหำกำรทุจริต ดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
และประพฤติมิชอบภำครัฐ
พอเพียง
รวมทั้งกำรรณรงค์ เผยแพร่ ๒. ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ทุกระดับได้
ประชำสัมพันธ์ ให้ทุกภำค
เรียนรู้และปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ด้วย
ส่วนมีวินัย เคำรพกฎหมำย
หลัก ธรรมำภิบำล
กฎ และระเบียบ ที่จะเป็น
๓. กำหนดให้มีหลักสูตรกำรเรียนรู้ เพื่อ
กลไกในกำรแก้ไขปัญหำ กำร ใช้เป็นเครื่องมือในกำรป้องกันและ
พัฒนำ ที่เป็นกำรวำงรำกฐำน ปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
ในกำรป้องกันและปรำบปรำม ๔. ส่งเสริมค่ำนิยมกำรยกย่องและเชิดชู
กำรทุจริตภำครัฐให้มี
ควำมดี ควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำร
ประสิทธิภำพและเกิด
ต่อต้ำนกำรทุจริต โดยให้ยึดถือเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ทำง
ค่ำนิยมกระแสหลักขององค์กร
รำชกำร

-๗มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๒ กำร
บริหำร
รำชกำร
เพื่อ
ป้องกัน
กำรทุจริต

๑ บูรณำกำรหน่วยงำนภำครัฐ
กับองค์กรทุกภำคส่วนในกำร
ป้องกันกำรทุจริต
๒ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ภำคประชำชนในกำรติดตำม
ตรวจสอบ กำรทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงำน

โครงกำรจัดกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรจัดทำแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำแคม
มาตรการ
๑ พัฒนำระบบและกลไกในกำร
ตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลกำรใช้
อำนำจให้เหมำะสม ชัดเจนและมี
ประสิทธิภำพ
๒ เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ เพื่อให้
ภำคประชำชนมี ค วำมตื่ น ตั ว ต่ อ สภำพ
ปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓ เสริมสร้ำงและพัฒ นำช่องทำงในกำร
รั บ แจ้ ง ข้ อ มู ล หรื อ เบำะแส ให้ มี ค วำม
ส ะด ว ก ห ล ำก ห ล ำย รว ม ทั้ งส ร้ ำ ง
หลักประกันควำมปลอดภัยให้แก่บุคคล
หน่วยงำนหรือผู้ให้ข้อมูลนั้น
๔ ส่งเสริมสิทธิในกำรรับรู้และกำรเข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำร

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐ ใช้งบบริหำรทั่วไป
แผนงำนบริหำร
ทั่วไป งบ
ดำเนินงำน หมวด
ค่ำใช้สอย

-๘มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓ กำร
๑ บูรณำกำรหน่วยงำนภำครัฐ โครงกำรอบรมจัดกิจกรรมกำรมีส่วนร่วม ๓๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐ ใช้งบบริหำรทั่วไป
ส่งเสริม กับองค์กรทุกภำคส่วนในกำร ของประชำชนป้องกันกำรทุจริต
แผนงำนบริหำร
บทบำท ป้องกันกำรทุจริต
มาตรการ
ทั่วไป งบ
และกำรมี ๒ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ ๑ พัฒนำระบบและกลไกในกำร
ดำเนินงำน หมวด
ส่วนร่วม ภำคประชำชนในกำรติดตำม ตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลกำรใช้
ค่ำใช้สอย
ของภำค ตรวจสอบ กำรทุจริตหรือ
อำนำจให้เหมำะสม ชัดเจนและมี
ประชำชน ประพฤติมิชอบในหน่วยงำน ประสิทธิภำพ
๒ เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ เพื่อให้
ภำคประชำชนมี ค วำมตื่ น ตั ว ต่ อ สภำพ
ปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓ เสริมสร้ำงและพัฒ นำช่องทำงในกำร
รั บ แจ้ ง ข้ อ มู ล หรื อ เบำะแส ให้ มี ค วำม
ส ะด ว ก ห ล ำก ห ล ำย รว ม ทั้ งส ร้ ำ ง
หลักประกันควำมปลอดภัยให้แก่บุคคล
หน่วยงำนหรือผู้ให้ข้อมูลนั้น
๔ ส่งเสริมสิทธิในกำรรับรู้และกำรเข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำร

-๙มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓ กำร
๑ บูรณำกำรหน่วยงำนภำครัฐ โครงกำรอบรมจัดกิจกรรมกำรมีส่วนร่วม ๓๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐ ใช้งบบริหำรทั่วไป
ส่งเสริม กับองค์กรทุกภำคส่วนในกำร ของประชำชนป้องกันกำรทุจริต
แผนงำนบริหำร
บทบำท ป้องกันกำรทุจริต
มาตรการ
ทั่วไป งบ
และกำรมี ๒ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ ๑ พัฒนำระบบและกลไกในกำร
ดำเนินงำน หมวด
ส่วนร่วม ภำคประชำชนในกำรติดตำม ตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลกำรใช้
ค่ำใช้สอย
ของภำค ตรวจสอบ กำรทุจริตหรือ
อำนำจให้เหมำะสม ชัดเจนและมี
ประชำชน ประพฤติมิชอบในหน่วยงำน ประสิทธิภำพ
๒ เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ เพื่อให้
ภำคประชำชนมี ค วำมตื่ น ตั ว ต่ อ สภำพ
ปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓ เสริมสร้ำงและพัฒ นำช่องทำงในกำร
รั บ แจ้ ง ข้ อ มู ล หรื อ เบำะแส ให้ มี ค วำม
ส ะด ว ก ห ล ำก ห ล ำย รว ม ทั้ งส ร้ ำง
หลักประกันควำมปลอดภัยให้แก่บุคคล
หน่วยงำนหรือผู้ให้ข้อมูลนั้น
๔ ส่งเสริมสิทธิในกำรรับรู้และกำรเข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำร

-๑๐มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔ กำร
๑ บูรณำกำรหน่วยงำนภำครัฐ โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร/
๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ใช้งบบริหำรทั่วไป
ส่งเสริม กับองค์กรทุกภำคส่วนในกำร สมำชิกสภำ/พนักงำนส่วนตำบล/
แผนงำนบริหำร
และ
ป้องกันกำรทุจริต
พนักงำนจ้ำง/กลุ่มอำชีพ/และประชำชน
ทั่วไป งบ
ปรับปรุง ๒ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ ในเขต อบต.น้ำแคม
ดำเนินงำน หมวด
กลไกใน ภำคประชำชนในกำรติดตำม มาตรการ
ค่ำใช้สอย
กำร
ตรวจสอบ กำรทุจริตหรือ
๑ พัฒนำระบบและกลไกในกำร
ตรวจสอบ ประพฤติมิชอบในหน่วยงำน ตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลกำรใช้
กำรปฏิบัติ
อำนำจให้เหมำะสม ชัดเจนและมี
รำชกำร
ประสิทธิภำพ
ของ
๒ เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ เพื่อให้
องค์กร
ภำคประชำชนมี ค วำมตื่ น ตั ว ต่ อ สภำพ
ปกครอง
ปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ส่วน
๓ เสริมสร้ำงและพัฒ นำช่องทำงในกำร
ท้องถิ่น
รั บ แจ้ ง ข้ อ มู ล หรื อ เบำะแส ให้ มี ค วำม
ส ะด ว ก ห ล ำก ห ล ำย รว ม ทั้ งส ร้ ำ ง
หลักประกันควำมปลอดภัยให้แก่บุคคล
หน่วยงำนหรือผู้ให้ข้อมูลนั้น
๔ ส่งเสริมสิทธิในกำรรับรู้และกำรเข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำร

-๑๐ส่วนที่ ๒
ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลนาแคม
………………………..
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๑ สภาพทั่วไป
ที่ตัง
ตำบลน้ำแคม ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของอำเภอท่ำลี่ อยู่ห่ำงจำกอำเภอท่ำลี่ ๑๔ กิโลเมตร
ทิศเหนือ
จด ตำบลปำกตม อำเภอเชียงคำน และ สปป.ลำว
ทิศใต้
จด ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่ำลี่ จังหวัดเลย
ทิศตะวันออก
จด ตำบลกกดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ทิศตะวันตก
จด ตำบลหนองผือ อำเภอท่ำลี่ จังหวัดเลย
เนือที่
ตำบลน้ำแคมมีเนื้อที่ทั้งหมด
จำนวน ๑๑๑,๙๖๖ ไร่
พื้นที่ทำกำรเกษตร/สปก.
จำนวน ๒๑,๘๗๐ ไร่
พื้นที่ที่อยู่อำศัย
จำนวน ๑,๐๑๑ ไร่
พื้นที่สำธำรณะประโยชน์
จำนวน
๒๐๐ ไร่
พื้นทีป่ ่ำชุมชน
จำนวน ๖,๑๑๔.๙ ไร่
พื้นที่ป่ำอนุรักษ์/ภูเขำและอื่น ๆ จำนวน ๗๒,๗๗๒ ไร่
ภูมิประเทศ
สภำพทั่วไปเป็ นที่รำบเนินเขำหุบเขำและภูเขำโดยมีที่รำบลุ่มประมำณ ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ทั้งหมด หรือ
พื้นที่ประมำณ ๒๒,๑๙๓ ไร่ ควำมสูงจำกระดับน้ำทะเล ๒๐๐ – ๗๐๐ เมตร เนื่องจำกสภำพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขำ
และป่ำไม้ ทำให้สภำพอำกำศแปรปรวนตลอดปี มี ฝนตกชุกและทิ้งช่วงในบำงครั้ ง ปริมำณน้ำฝนเฉลี่ยค่อนข้ำงน้อย คือ
ประมำณ ๙๑๖.๐๔ มิลลิเมตร/ปี ฤดูร้อนอำกำศร้อนจัดในช่วงกลำงวันและฤดูหนำวอำกำศจะร้อนในตอนกลำงวัน ส่วน
กลำงคืนอำกำศจะหนำวจัด
เขตการปกครอง แบ่งเป็น ๖ หมู่บ้ำน ได้แก่
จานวนประชากร
จานวน
รวม
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
หลังคาเรือน
ชาย
หญิง
๑
๒
๓
๔
๕
๖

บ้ำนน้ำแคม
บ้ำนห้วยผุก
บ้ำนน้ำแคม
บ้ำนหำดเจริญ
บ้ำนห้วยด้ำย
บ้ำนปำกยำง
รวม ๖ หมู่บ้าน

๗๑๙
๒๑๕
๖๔๗
๑๒๖
๓๐๙
๗๓๙
๒,๗๕๕

๗๔๓
๑๗๕
๖๖๒
๑๒๗
๓๐๖
๗๒๑
๒,๗๓๓

๑,๔๖๑
๓๙๐
๑,๓๐๙
๒๕๓
๖๑๕
๑,๔๖๐
๕,๔๘๔

๔๘๗
๑๒๕
๔๔๐
๙๘
๒๐๒
๓๙๓
๑,๗๕๕

นำยเวียร
พันธะบัวศรี *
นำงบัวลอง
โสมำศรี
นำยประพงษ์ ศรีวิชำ
นำยสุรยิ ำ
เครือผักปัง
นำงพิมพ์วรรณ แก้วแสนทิพย์
นำยสำคร
ธัญญำรักษ์
หมำยเหตุ * กำนันตำบลน้ำแคม

-๑๑๒.๒ สภาพเศรษฐกิจ
อาชีพ
อำชีพหลัก
ทำกำรเกษตร พื้น ที่ส ำหรับทำกำรเกษตรจำนวน ๑๑,๐๗๓ ไร่ แบ่ งเป็น ปลู กพืช ไร่
ปลูกยำงพำรำ ปลูกปำล์มน้ำมัน สำหรับกำรทำไร่มันสำปะหลัง ได้ผลผลิตเฉลี่ย ๒,๕๐๐
กิโลกรัม/ไร่ ทำไร่ข้ำวโพดได้ผลผลิตเฉลี่ย ๖๘๐ กิโลกรัม/ไร่ จำนวนพื้นที่สำหรับทำนำ
๓,๔๗๒ ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ยข้ำวนำปี ๖๕๐กิโลกรัม/ไร่ พื้นที่สำหรับทำสวนผลไม้และปลูก
กล้วย จำนวน ๒,๔๔๕ ไร่ กำรทำกำร เกษตรส่วนใหญ่ใช้น้ำฝนเป็นหลัก
อำชีพรอง
เลี้ยงสัตว์ (โค กระบือ) จำนวนพื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์ ๒๒๙ ไร่ ค้ำขำยและรับจ้ำงทั่วไป
อำชีพเสริม
ทอผ้ำพื้นเมือง จักสำนอุปกรณ์ครัวเรือน ทำไม้กวำด
หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
- ร้ำนค้ำปลีก
๒๔ แห่ง
- ปั๊มน้ำมันและก๊ำช
๙ แห่ง
- โรงสีข้ำว
๙ แห่ง
- ลำนรับซื้อมันสำปะหลัง
๑๐ แห่ง
๒.๓ สภาพสังคม
กำรศึกษำ
- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
๓ แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษำ
๓ แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษำขยำยโอกำส
๑ แห่ง
สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ
- วัด จำนวน ๘ แห่ง ได้แก่
๑. วัดศรีโสภณ
หมู่ ๑
๒. วัดภูทองหนองหวำย
หมู่ ๑
๓. วัดศรีสงครำม
หมู่ ๒
๔. วัดศรีชมภู
หมู่ ๓
๕. วัดดอยเฉลิมพระเกียรติ
หมู่ ๓
๖. วัดสว่ำงวำรีวรำรำม
หมู่ ๔
๗. วัดศรีมณี
หมู่ ๕
๘. วัดโพนข่ำ
หมู่ ๖
- ศาลเจ้า ๓ แห่ง ได้แก่
1. ศำลเจ้ำปู่เหนือบ้ำนน้ำแคม
2. ศำลเจ้ำปู่ใต้บ้ำนน้ำแคม
๓. ศำลเจ้ำปู่บ้ำนปำกยำง
- สานักสงฆ์ ๑ แห่ง ได้แก่
1. วัดป่ำศรีประสิทธิ์ บ้ำนปำกยำง
หมู่ ๖
- สาธารณสุข
- โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
๑ แห่ง
- ศูนย์ ศสมช.
๖ แห่ง

-๑๒ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- จุดตรวจบ้ำนปำกยำง

๑ แห่ง

๒.๔ การบริการพืนฐาน
การคมนาคม
ถนนลำดยำงสำยน้ำแคม – ท่ำลี่ หน่วยงำนทำงหลวงชนบท ระยะทำง ๑๔ กิโลเมตร
ถนนลำดยำงสำยน้ำแคม – หนองผือ ระยะทำง ๑๕ กิโลเมตร
ถนนลำดยำงสำยน้ำแคม – โคกใหญ่ ระยะทำง ๑๓ กิโลเมตร
ถนนลำดยำงสำยน้ำแคม – เลย จังหวัดเลย ระยะทำง ๓๘ กิโลเมตร
ถนนลำดยำงสำยน้ำแคม – นำจำน ระยะทำง ๑๔ กิโลเมตร
การโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
- ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชนและศูนย์ ICT
- ที่ทำกำรไปรษณีย์เอกชน

๑ แห่ง
๑ แห่ง

แหล่งนาธรรมชาติ มีลำห้วย จำนวน ๓๒ สำย ได้แก่
1. ห้วยน้ำแคม
๑๑. ห้วยน้ำเลำ
2. ห้วยนกกก
๑๒. ห้วยยำง
3. ห้วยผุก
๑๓. ห้วยพำนหุม
4. ห้วยด้ำย
๑๔. ห้วยหมูเน่ำ
5. ห้วยเดื่อ
๑๕. ห้วยแคมแล้ง
6. ห้วยสำมขำ
๑๖. ห้วยศำลำ
7. ห้วยสีเสียด
๑๗. ห้วยตุ้ม
8. ห้วยหมำกแหน่ง
๑๘. ห้วยส้มผ่อ
9. ห้วยขุมมัน
๑๙. ห้วยตำดซิว
10. ห้วยขี้เหล็ก
๒๐. ห้วยพระน้อย
แหล่งนาที่สร้างขึน
- ฝำย
๑๒ แห่ง
- บ่อน้ำตื้น
๑๔ แห่ง
- อ่ำงเก็บน้ำ
๔
แห่ง
- ถังเก็บน้ำฝน
๒๖ แห่ง

๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.

ห้วยงวงคุ
ห้วยขอนแก่น
ห้วยสำมตำลึง
ห้วยป่ำเบียก
ห้วยลึก
ห้วยโครงวัว
ห้วยโปร่งคำ
ห้วยซำตองจริง
ห้วยทับโข่
ห้วยเจริญ

๓๑. ห้วยเตย
๓๒. ห้วยตุ้มแล้ง

๒.๕ ข้อมูลอื่น ๆ
ทรัพยากรธรรมชาติในพืนที่
ตำบลน้ำแคม มีป่ำชุมชนห้วยสำมขำ ซึ่งถูกพิจำรณำคัดเลือกให้เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์
เพื่อเป็นสถำนที่ศึกษำสภำพป่ำและสิ่งมีชีวิตภำยในป่ำ พืชพันธุ์ไม้ต่ำง ๆ ที่หำดูได้ยำก และเป็นแหล่งศึกษำ
หำควำมรู้ให้กับนักศึกษำ และประชำชนทั่วไป พร้อมจะประชำสัมพันธ์และพัฒนำให้เป็นสถำนที่ท่องเที่ยว
ของตำบลต่อไป
มวลชนจัดตัง
- ลูกเสือชำวบ้ำน
๒ รุ่น
๑๕๕ คน

-๑๓๑ รุ่น
๑ รุ่น
๒ รุ่น
๑ รุ่น
หมู่บ้ำนละ
หมู่บ้ำนละ
จำนวน
จำนวน
จำนวน

- ไทยอำสำป้องกันชำติ
๖๘๗ คน
- อำสำสมัครผู้นำเยำวชน
๖
คน
- อำสำสมัครพัฒนำชุมชน
๒๔ คน หมู่บ้ำนละ ๒ คน
- อำสำพัฒนำป้องกันภัยพลเรือน
๘๐๐ คน
- รสปส.
๒๕ คน
- อำสำสมัครป้องกันไฟป่ำ
๕ คน
- อปพร.
๙๐ คน
- อสร.
๑ คน
- อป.ปปส.บ.
๖๐ คน
กลุ่มอาชีพ
- กลุ่มทำของชำร่วยบ้ำนน้ำแคม หมู่ที่ ๑
- กลุ่มเลี้ยงไหม บ้ำนห้วยผุก
หมู่ที่
- กลุ่มไม้กวำด
หมู่ที่ ๑,๔
- กลุ่มตีเหล็ก
หมู่ที่
- กลุ่มกล้วยอบเนยบ้ำนน้ำแคม หมู่ที่ ๑,๓
- กลุ่มเลี้ยงปลำในบ่อดิน
หมู่ที่
- กลุ่มทอผ้ำและเย็บผ้ำพื้นเมือง หมู่ที่ ๑,๓ - กลุ่มเลี้ยงกบ
หมู่ที่
- กลุ่มปลูกถั่วเหลือง
หมู่ที่ ๑,๓
- กลุ่มทำไม้กวำดทำงมะพร้ำว
หมู่ที่
- กลุ่มเย็บผ้ำโหล
หมู่ที่ ๑,๓
- กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกสมุนไพร หมู่ที่
๒.๖ ศักยภาพในตาบล
ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง รวมทังหมด ๔๐
ได้แก่
(๑) จำนวนพนักงำนส่วนตำบล
๑๘
คน
- สำนักปลัด
๑๓
คน
- ส่วนกำรคลัง
๓
คน
- ส่วนโยธำ
๒
คน
(๒) จำนวนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
๑๕
คน
- งบประมำณ อบต.
๑๒
คน
- งบประมำณกรมส่งเสริมฯ
๓
คน
(๓) จำนวนพนักงำนจ้ำงทั่วไป
๗
คน
(๔) ระดับกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ/ปวช.
๘
คน
ปวส.
๖
คน
ปริญญำตรี
๒๑ คน
สูงกว่ำปริญญำตรี
๕ คน
ข. สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
(๕) คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำแคม
จำนวน ๔
คน แยกเป็น
ชำย
๓
คน
หญิง
๑
คน
(๖) สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำแคม

๒
๑,๓,๖
๑-๖
๑,๓
๔
๖
คน

-๑๔จำนวน
ชำย
หญิง

๑๐
๘
๒

คน แยกเป็น
คน
คน

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาแคม (รายรับจริง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
รำยได้ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐
๓๔,๕๐๐,๐๐๐
รำยได้ที่ได้รับกำรจัดสรร
๑๒,๖๐๘,๐๐๐
รำยได้ที่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลจัดเก็บเอง
๗๑๒,๐๐๐
เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล (ทั่วไป)
๒๑,๑๘๐,๐๐๐

บำท
บำท
บำท
บำท

ทรัพยากรธรรมชาติในพืนที่
ตำบลน้ำแคม มีป่ำชุมชนห้วยสำมขำ ซึ่งถูกพิจำรณำคัดเลือกให้เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์
เพื่อเป็นสถำนที่ศึกษำสภำพป่ำและสิ่งมีชีวิตภำยในป่ำ พืชพันธุ์ไม้ต่ำง ๆ ที่หำดูได้ยำก และเป็นแหล่งศึกษำ
หำควำมรู้ให้กับนักศึกษำ และประชำชนทั่วไป พร้อมจะประชำสัมพันธ์และพัฒนำให้เป็นสถำนที่ท่องเที่ยว
ของตำบลต่อไป
จุดเด่นของพืนที่
พื้นที่ของตำบลน้ำแคมเหมำะสำหรับกำรทำกำรเกษตร กำรปลูกข้ำว มันสำปะหลัง ยำงพำรำ ปำล์มน้ำมัน
โดยเฉพำะกำรปลูกกล้วยน้ำว้ำ ซึ่งเป็นอำชีพหลักของเกษตรกรตำบลน้ำแคม และกลุ่มแม่บ้ำนก็มีรำยได้เสริมจำกกำร
ทำผลผลิตแปรรูปจำกกล้วยน้ำว้ำ เช่น กล้วยอบเนย กล้วยเบรคแตก โดยออกจำหน่ำยและเป็นของฝำกที่มีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จักดีของนักท่องเที่ยว
๒.๗ ผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาแคม
การดาเนินงานด้านโครงสร้างพืนฐาน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำแคม ได้ดำเนินกำรปรับปรุงระบบประปำ หมู่ที่ ๑ – ๖ เพื่อให้รำษฎรได้ใช้น้ำ
และพัฒนำแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตรอย่ำงพอเพียงตลอดปี และมีกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้ำฝนเพื่อกักเก็บน้ำดื่มไว้เพื่อบริโภค
ในฤดูแล้ง รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำโครงสร้ำงพื้นฐำนได้บำงส่วน
การดาเนินงานด้านการเกษตร เศรษฐกิจ การลงทุนและการท่องเที่ยว
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำแคม ได้ดำเนินกำร ส่งเสริมอำชีพให้แก่คนว่ำงงำน เยำวชนและสตรี แม่บ้ำน
ผู้สูงอำยุ และผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม เพื่อให้มีอำชีพและรำยได้อย่ำงเพียงพอต่อกำรดำรงชีวิต แต่กำรดำเนินงำน
ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบล เนื่องจำกผลผลิตทำงกำรเกษตรรำคำตกต่ำ เกิดปัญหำภัยแล้ง หรือปัญหำผลิตผล
ทำงกำรเกษตรไม่ได้มำตรฐำน เป็นต้น
การดาเนินงานด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำแคม ได้สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนชรำ และเบี้ยยังชีพคนพิกำร ที่ไม่มีผู้ดูแล
และยำกจน รวมทั้งผู้ด้อยโอกำสในด้ำนต่ำง ๆ สำหรับด้ำนคุณภำพชีวิต ได้มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริ มให้มีกำรออก
กำลั งกำย เต้น แอโรบิ ค เพื่อเป็ นกำรส่งเสริมสุขภำพให้ แข็งแรง และหลีกเลี่ ยงกำรใช้ยำเสพติด กำรจัด กิจกรรม
แข่งขันกีฬำระดับตำบล เพื่อสร้ำงควำมสำมัคคี ก่อให้เกิดควำมเข้มแข็งของชุมชน

-๑๕การดาเนินงานด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
องค์ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลน้ ำแคม ได้ด ำเนิ น กำรสนั บ สนุ นอำหำรกลำงวันและอำหำรเสริ ม (นม) ให้ กั บ
โรงเรียนในเขตพื้นที่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำแคม เพื่อเป็นกำรสร้ำงพัฒนำกำรเด็กให้มีควำมพร้อมในกำรเรียนรู้
และได้จัดสรรงบประมำณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรือพิธีทำงศำสนำ งำนประเพณีระดับอำเภอ และระดับจังหวัด
เพื่อเป็นกำรอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงำมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำแคม ได้สนองนโยบำยของรัฐบำลโดย
สนับสนุนงบประมำณ เพื่ออบรมผู้นำเต้นแอโรบิค ให้มำนำรำษฎรหรือผู้ที่สนใจในกำรออกกำลังกำยเพื่อสุขภำพ เป็น
กำรป้องกันโรคและหลีกเลี่ยงกำรเสพยำเสพติด จัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จำเป็น จัดทำโครงกำรพัฒนำศักยภำพ และ
แก้ปัญหำสำธำรณสุข จัดบริกำรสุขภำพเบื้องต้นและควบคุมโรคติดต่อต่ำง ๆ เพื่อควำมอยู่ดีกินดีของประชำชนชำว
ตำบลน้ำแคม
การดาเนินงานด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำแคม ได้ดำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยกำรกำจัดวัช พืชต่ำง ๆ ในไร่นำของ
รำษฎรในตำบลที่ทำให้เกิดควำมเสียหำย ในด้ำนกำรรักษำควำมสะอำด ได้จัดให้มีรถเก็บขยะ ขุดหลุมฝังกลบขยะ
โดยได้จัดซื้อถังขยะเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของรำษฎร และจัดหำบุคลำกรที่รับผิดชอบงำนทำควำม
สะอำด เพื่อให้เกิดควำมเป็นระเบียบ และสร้ำงสุขลักษณะที่ถูกต้อง เพื่อสุขภำพที่ดีของรำษฎรทั้งตำบล
การดาเนินงานด้านการเมืองและการบริหารและการบริการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำแคมได้ดำเนินกำรจัดทัศนศึกษำดูงำน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนให้แก่
สมำชิกสภำ พนักงำนส่วนตำบลและลูกจ้ ำง เผยแพร่กิจกรรมในกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ให้
ประชำชนได้ทรำบ แต่ยังมีบำงส่วนที่ต้องเร่งดำเนินกำรเพิ่มเติม ได้แก่ ปัญหำเรื่องกำรต่อเติมอำคำรที่ทำกำรองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลน้ำแคม บุคลำกร เครื่องมือ เครื่องใช้ในกำรปฏิบัติงำน รวมถึงกำรรณรงค์ให้ ควำมรู้แก่ประชำชน
เพื่อให้เข้ำใจและตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่ในทำงกำรเมืองและกำรเลือกตั้งตำมรัฐธรรมนูญ
ด้านการบริหารการจัดการเปรียบเทียบรายรับ – รายจ่าย ๓ ปี
ประเภท
รำยรับ
รำยจ่ำย

๒๕๕๘
๑๑,๕๔๓,๒๗๖.๘๘
๙,๐๒๔,๕๘๗.๕๙

๒๕๕๙
๒๒,๐๐๐,๐๐๐
๒๒,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๐
๓๔,๕๐๐,๐๐๐
๓๔,๕๐๐,๐๐๐

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สาหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง เด็ก เยาวชน ประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลนาแคม ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. หลักการและเหตุผล
กำรจะปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพนำพำองค์กรไปสู่ควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำย ได้นั้น
จำเป็นต้องมีกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒ นำท้องถิ่นให้เหมำะสมกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำง
รวดเร็ว โดยเสริมสร้ำงศักยภำพของบุคลำกร สร้ำงฐำนควำมรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ได้อย่ำงเท่ำ
ทัน ควบคู่ไปกับกำรให้บริกำรที่เป็นธรรมและเท่ำเทียมกันของกลุ่มคน
ในท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลำกรใน
องค์กรได้รับ กำรพัฒ นำทำงจิ ตใจ สร้ำงจิตสำนึกรักองค์กร ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีล ธรรมและ
จริยธรรม
องค์กำรบริห ำรส่วนตำบลน้ำแคม เห็น ควำมสำคัญในกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตำมหลั ก
พระพุทธศำสนำ เพื่อให้สำมำรถนำหลักของพระพุทธศำสนำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน และ
อยู่ร่วมกันได้อย่ำงมี
ควำมสุข ก่อให้เกิดควำมรักควำมสำมัคคีภ ำยในองค์กร ตลอดจนประชำชนผู้มำรับบริกำรได้รับกำรบริกำรอย่ำง
ประทับใจ จึงได้จัดทำโครงกำรนี้ ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑ . เพื่ อ เป็ น ก ารส่ งเส ริ ม ให้ บุ ค ล าก รใน อ งค์ ก รได้ รั บ ก ารพั ฒ น าท างด้ าน จิ ต ใจ
ประพฤติแ ละปฏิบ ัติต นอยู่ใ นกรอบศีล ธรรมและจริย ธรรม สามารถน าหลัก พระพุ ท ธศาสนามาใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านและอยูร่ ว่ มกันได้อย่างมีความสุข ก่อให้เกิดความรักสำมัคคีภำยในองค์กร
๒. เพื่อเป็ นการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.)เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็งโดยสร้างคนในชาติให้มคี ่านิยมไทย ๑๒ ประการ
๓. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้มีควำมรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร/
กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และสำมำรถนำความรูท้ ไ่ี ด้มาพัฒนาการทางานของผูป้ ฏิบตั งิ านได้
๓. เป้าหมาย
คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พนักงำนส่วนตำบล พนักงำนจ้ำง องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลน้ำแคม ผู้นำชุมชน และประชำชนทั่วไป จำนวน ๖๐ คน
๔. ระยะเวลาดาเนินการโครงการ
เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ นำฬิกำ
๕. สถานที่ฝึกอบรม
- ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำแคม ตำบลน้ำแคม อำเภอท่ำลี่ จังหวัดเลย
๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำแคม
๗. วิธีการดาเนินงาน
๗.๑ ประชุม หำรือเพื่อจัดทำโครงกำรฯ
๗.๒ เสนอโครงกำรเพื่อเสนอคณะผู้บริหำรพิจำรณำอนุมัติ
๗.๓ ดำเนินกำรตำมโครงกำรฯ

๗.๔ ติดตำมประเมินผล
-๒๘ .หลักสูตรการอบรม
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำแคม จัดให้มีหลักสูตรกำรอบรม ประกอบด้วย
- กำรบรรยำย เรื่องพ.ร.บ.ข้อมลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๐และระเบียบงำน
สำรบัญ
- กำรบรรยำย เรื่องกำรเสริมสร้ำง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต
- กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
- คุณธรรม ๑๒ ประกำร
ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม
- กำหนดกำร ๑ วัน
๙. งบประมาณในการจัดกิจกรรม
๑. ค่ำอำหำรกลำงวันผู้เข้ำร่วมอบรม จำนวน ๖๐ คนๆละ ๑๐๐ บำท/วัน/คน/วัน
เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บำท
๒. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม วันอบรมจำนวน ๖๐ คนๆละ ๓๕ บำท (เช้ำ-บ่ำย)
เป็นเงิน ๔,๒๐๐ บำท
๓. ค่ำตอบแทนวิทยำกร ชั่วโมงละ ๖๐๐ บำท จำนวน ๖ ชั่วโมง เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บำท
๔. ค่ำป้ำยกำรจัดอบรมโครงกำร จำนวน ๑ ป้ำย ขนำด ๑.๕X๒ เมตร
เป็นเงิน ๓๖๐ บำท
๕. ค่ำวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียนในกำรฝึกอบรม จำนวน ๖๐ ชุดๆ ละ ๕๐ บำท
เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บำท
รวม
เป็นเงิน ๑๗,๑๖๐ บำท
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกการพัฒนาจิตใจ เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ความมี
วินยั เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ มีทัศนคติที่ดีต่อกำรทำงำน ทำงำนร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ก่อให้เกิด
ควำมสัมพันธ์อันดีในหน่วยงำน และประชำชนผู้รับบริกำร
๑๐.๒ เป็ นการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็งโดยสร้างคนในชาติให้มคี ่านิยมไทย ๑๒ ประการ
๑๐.๓ ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้มีควำมรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร/
กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และสำมำรถนำความรูท้ ไ่ี ด้มาพัฒนาการทางานของผูป้ ฏิบตั งิ านได้
๑๑. การประเมินผล
๑. ประเมินผลจำกแบบสอบถำม สังเกตพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมของผู้เข้ำรับกำรอบรม
๒. ประเมินผลสัมฤทธิ์จำกแบบรำยงำนสรุปผลโครงกำร
(ลงชื่อ )

วิภาวี กัลยา

ผู้เขียนโครงการ

( นางสาววิภาวี กัลยา )
บุคลากร
-๓(ลงชื่อ)

วารุณี ชาคารุณ
( นางวารุณี ชาคารุณ)
หัวหน้าสานักปลัด

(ลงชื่อ)
ศักดิ์ชัย ปัทถาพงษ์
( นายศักดิ์ชัย ปัทถาพงษ์ )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาแคม

(ลงชื่อ)

อุดร จันทะภา
( นายอุดร จันทะภา )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแคม

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้อนุมัติโครงการ

โครงการอบรมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลนาแคม อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
********************
1. ขื่อโครงการ โครงการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนป้องกันการทุจริต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตาบลนาแคม อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
2. หลักการและเหตุผล
ปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงำนภำครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหำที่รุนแรงและมี
แนวโน้มที่จะพัฒนำรูปแบบให้มีควำมสลับซับซ้อนมำกยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบและยังทำลำยทั้งทำงเศรษฐกิจ สังคม
กำรเมืองและวัฒนธรรมอันดีงำมชำติ ตลอดทั้งเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศในทุกๆด้ำน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำแคม ได้ตระหนักและเล็งเห็นควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่หน่วยงำนภำครัฐ
จะต้องเร่งดำเนินกำรป้องกัน กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบให้หมดสิ้นไป ด้วยกำรสร้ำงระบบกำร
ป้ อ งกั น และควบคุ ม กำรปฏิ บั ติ งำนภำยในให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ เพื่ อ ป้ อ งกั น กำรทุ จ ริต และประพฤติ มิ ช อบภำยใน
หน่วยงำน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 ขึ้น โดยมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ 3 ( พ.ศ.
2560 – 2564 ) นโยบำยของรัฐบำล และแผนป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.
2561 – 2564) ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำแคม เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนในกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิช อบ ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2560 ขององค์กำรบริห ำรส่ วนตำบลน้ำแคมบังเกิดผลอย่ำงเป็ น
รูปธรรม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร เด็ก เยาวชนและประชาชนทัวไป
่ ได้รบั ความรูใ้ น
การป้ องกันการทุจริต และนโยบำยของรัฐบำล ข้อ 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินทีม่ ีธรรมำภิบำล และ
กำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ
2. เพื่อรับทรำบปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ และสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประชำชนกับ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พนักงำนส่วนตำบล พนักงำนจ้ำง องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลน้ำแคม เด็ก เยำวชน ผู้นำชุมชน และประชำชนทั่วไป จำนวน 90 คน
5. ระยะเวลาดาเนินการโครงการ
เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561 จำนวน 2 วัน

6. สถานที่ฝึกอบรม
- ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำแคม ตำบลน้ำแคม อำเภอท่ำลี่ จังหวัดเลย
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำแคม
8. วิธีการดาเนินงาน
8.1 ประชุม หำรือเพื่อจัดทำโครงกำรฯ
8.2 เสนอโครงกำรเพื่อเสนอคณะผู้บริหำรพิจำรณำอนุมัติ
8.3 ดำเนินกำรตำมโครงกำรฯ
8.4 ติดตำมประเมินผล
๙. หลักสูตรการอบรม
- กำรบรรยำย ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
- กำรบรรยำย เรื่องกำรเสริมสร้ำง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต
- นโยบำยของรัฐบำล ข้อ 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำร
ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ
10. งบประมาณในการจัดกิจกรรม
35,000 บำท
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมได้รบั ความรู้ ในการป้ องกันการทุจริต และนโยบำยของรัฐบำล ข้อ 10
กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภำครัฐ เป็ นการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ป้ องกัน
ปัญหำกำรทุจริตคอรัปชั่น
11.2 มีควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงประชำชนกับองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
12. การประเมินผล
12.1 ประเมินผลจำกแบบสอบถำม สังเกตพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมของผู้เข้ำรับกำรอบรม
12.2. ประเมินผลสัมฤทธิ์จำกแบบรำยงำนสรุปผลโครงกำร
(ลงชื่อ) ธนพร ศรีกระทุม ผู้เขียน/เสนอโครงกำร
( นำงธนพร ศรีกระทุม )
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
(ลงชื่อ) วำรุณี ชำคำรุณ ผู้เห็นชอบโครงกำร
( นำงวำรุณี ชำคำรุณ )
หัวหน้ำสำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำแคม
(ลงชื่อ) ศักดิ์ชัย ปัทถำพงษ์ ผู้เห็นชอบโครงกำร
( นำยศักดิ์ชัย ปัทถำพงษ์ )
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำแคม

(ลงชื่อ)

อุดร จันทะภำ
ผู้อนุมัติ
( นำยอุดร จันทะภำ )
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำแคม

