แผนการเสริมสรางวินัยคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต
ประจําป 2562

เทศบาลตําบลลุมลําชี
อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ

บทนํา
ดว ยคณะกรรมการขับ เคลื่อ นยุทธศาสตรวา ดว ยการปอ งกั นและปราบปรามการทุจริตภาครั ฐได
เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4) เนนให
ทุกภาคสวนตองใหความตระหนักตอปญหาการทุจริตที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ รวมถึงตองเขามา
มี ส ว นร ว มเพื่ อ เปน กลไกขั บ เคลื่อ นการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต การจั ด ทํ า แผนสอดคล อ งกั บ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4)
ดังนั้นเทศบาลตําบลลุมลําชีจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล
ตําบลลุมลําชี (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4)มาประยุกตเปนแนวทางในการดําเนินการตาม พันธกิจโดยใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.๒๕60
- ๒๕๖4 เพื่อให
เทศบาลตําบลลุมลําชี ใชแนวทางในการนําไปปฏิบัติอยางแทจริงเพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใน
เทศบาลตําบลลุมลําชี

หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4) เริ่มตน
เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559 เพื่อการจัดทํายุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และคณะยกรางยุทธศาสตรชาติฯ ใหดําเนินการยกรางยุทธศาสตรฯ ระยะที่
3 ตามกระบวนการทางวิชาการ ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ปของประเทศไทย รวมทั้ง ให รับฟงความคิดเห็ น จากผูบ ริ หารองคกรอิส ระ
ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารและผูปฏิบัติในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอยางรอบดานเพื่อกําหนดเปน
ยุทธศาสตรชาติ ที่สามารถยกระดับการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางชัดเจนเปนรูปธรรม มี กลไก
การบู รณาการการทํา งานที่มีป ระสิทธิ ภาพสามารถสง ผลใหการทุ จริตในสังคมไทยลดลง รวมทั้ งสามารถ
นําไปใชในการจัดทําของบประมาณแผนดินป พ.ศ.2561 ของหนวยงานภาครัฐ
ยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให
ปรับใชเปนหวงเวลาเดียวกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และ
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2559 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติเห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4) ฉบับสมบูรณ ที่กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทย ใส
สะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพื่อสรา ง
วั ฒ นธรรมการต อ ต า นการทุจ ริ ต ยกระดับ ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารจั ด การทุ ก ภาคส ว น และปฏิ รู ป
กระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานเทียบเทาสากล ผานยุทธศาสตร 6 ดาน
ไดแก สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนา ระบบปองกันและปราบปรามการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต และยกระดับการรับรู การทุจริตของประเทศไทย โดยเปาประสงคของยุทธศาสตรชาติฯ
ระยะที่ 3 คือประเทศไทยมีคาดัชนีการรับรู การทุจริต (CPI) สูงกวารอยละ 50 เพื่อใหเปนมาตรฐานเปนที่
ยอมรับจากทั้งภายในและตางประเทศ รวมทั้งมีการกํ าหนดแนวทางและกลไกในการดําเนินงานที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองตอการแกไขปญหาการทุจริตไดอยางทันทวงทีสํา หรั บหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคสวนอื่นๆ ในประเทศไทย สามารถนําไปปรับใชในงานดาน

การปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใหประเทศไทยของเราสามารถยืนหยัดอยูไดอยางสงางามทามกลาง
กระแสโลกในปจจุบัน
ดังนั้น เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติในการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนตํา บลเขาถานจึงได
จัดทํามาตรการแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ตามยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4) ของเทศบาลตําบลลุมลําชี และให
ทุ ก หน ว ยงานในองคก ารบริห ารส ว นตํ า บลเขาถ า นใช เ ป น กรอบแนวทางในการดํ า เนิ น การป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลลุมลําชี ทั้งนี้ไดมุงเนนใหการดําเนินการปองกันและปราบปรามการ
ทุจ ริต ของเทศบาลตํ า บลลุมลํา ชีเปนไปอยา งตอ เนื่อ ง สรา งระบบราชการที่มี ค วามโปรงใส จั ดระบบการ
ตรวจสอบและประเมิ นผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริย ธรรม ความคุม คา เปด เผยขอมูล ข า วสาร
ปรับปรุงระบบราชการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม
ในการรณรงคและปลู กจิตสํานึกคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจ ริตประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ของรัฐ ตอไป
วิสัยทัศน
“เทศบาลตําบลลุมลําชี ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสาน ผลักดัน ปองกัน และปราบปรามการทุจริต”
พันธกิจ
๑. เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยม ใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลลุมลํา
ชี ใหยึดหลังธรรมาภิบาล
๒. บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อเสริมสรา ง และพัฒนาเครือขายดายการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต
๓. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๔. สรา งกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถวงดุลการใชอํานาจของเจาหนาที่ใหมีความเขมแข็ง
และมีประสิทธิภาพ
๕.สงเสริม สนับสนุน การจัดองคความรูดา นการปองกันและปราบปรามการทุ จริตอยา งจริงจังและ
ตอเนื่อง

ยุทธศาสตรแผนการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4)
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต” เปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหความสําคัญ
ในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะ “ที่ไมทน ตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลา
ทางสังคมในทุกชวงวัย ตั้งแตปฐมวั ย เพื่อสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลู กฝงความพอเพี ยง มีวินัย
ซื่อสัตย สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคม ใหมี
ความเปน พลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสาและความเสียสละเพื่อสว นรวม และเสริม สร า งใหทุก ภาค
สวนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับ และตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ

ยุทธศาสตรที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต” สถานการณ
ความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษที่ผานมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นขอเรียกรองหรือประเด็น
การชุมนุมประทวงของประชาชนทุกกลุม ทุกฝายที่มีตอทุกรัฐบาลที่ผานมา จะเห็นไดวาประชาชนทุกกลุมทุก
ฝายตางมีขอเรียกรองที่สอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือ การตอตานการทุจริตของรัฐบาลและเจาหนาที่รัฐ
อาจกลาวไดวาปญหาการทุจริตนั้นเปนเสมือนศูนยกลางของปญหาความขัดแยงทั้งมวลของสังคมไทยในหวง
เวลากวาหนึ่งทศวรรษที่ผานมา และการแสดงออกซึ่งเจตจํานง ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายที่ไม
ยอมรับและไมอดทนตอการทุจริตประพฤติมิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานง
ทางการเมืองอัน แนวแนของประชาชนไทยทุกกลุมทุกฝา ย ที่ตองการใหการบริหารราชการแผนดินของ
รัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐเปนไปดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น
เพื่อเปนการตอบสนองตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและ
สอดคลองเปนอันหนึ่งเดียวกัน โดยเปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจนจํานงทางการ
เมืองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเกี่ยวกัน
ยุ ท ธศาสตร ที่ 3 “สกั ด กั้ น การทุ จ ริ ต เชิ ง นโยบาย” การทุ จ ริ ต เชิ ง นโยบาย (Policy
Corruption) เป น ป ญ หาที่พ บมากขึ้น ในป จ จุบั น กอ ใหเ กิด ผลเสี ย ตอ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมของ
ประเทศอยางมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผานมาพบวาการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใชชองวางทาง
กฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแตขั้นตอนการกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช
อํานาจอยางไมโปรงใสยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงไดกําหนดใหมี
ยุทธศาสตร “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่มุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย
โดยการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาล ตั้งแตเริ่มขั้นกอตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการกําหนด
นโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy
Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้น ปอนขอมูลกลับ (Policy
Feedback)
ยุท ธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจ ริตเชิง รุก”ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนา
กลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมี ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไมเกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกดาน
กฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสรางการปฏิบัติงานของหนวยงานทั้งภาครัฐ และ
เอกชน ใหมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” ยุทธศาสตรการปฏิรูป
กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตรที่มุงเนนการปรับปรุงและพัฒนากลไกและ
กระบวนการต า ง ๆ ของการปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั้ ง ระบบ ให ส ามารถดํ า เนิ น การได อ ย า งรวดเร็ ว มี
ประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับ ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาวจะมุงเนน
การดํ า เนิ นการโดยการเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพในการตราเป นกฎหมาย (Legislation) การบั ง คั บใช ก ฎหมาย
(Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง
ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนา
กลไกตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตตาง ๆ ถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริตไดรับการ

ลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตรา
ลดลงไดในที่สุด
ยุท ธศาสตรที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย” เปนการกํา หนดยุทธศาสตรที่มุงเนนการยกระดับ มาตรฐานดานความ
โปรง ใสและการจัด การการยกระดับ คา ดัชนีก ารรับ รูก ารทุจ ริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิ เคราะห
ประเด็นการประเมิน และวิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติหรือปรั บปรุงการทํา งาน รวมไปถึ ง การบูรณาการการทํา งานรวมกั น ระหวา งภาครั ฐ หน วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และตางประเทศเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

แผนปฏิบตั ิการเสริมสรางวินัยคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลลุมลําชี
ประจําปงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
เปาหมาย “สรางสังคมที่ไมทนและไมเพิกเฉยตอปญหาการทุจริต และรวมตานทุจริตในทุกรูปแบบ

มาตรการ
1. การสรางสังคมที่ไม
ทนตอการทุจริต

แนวทางดําเนินการ
1.1 การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกบุคลากร
ทั้งขาราชการการเมืองและ
ฝายประจําของ เทศบาลตําบล
ลุมลําชี

คาเปาหมาย
ตัวชีว้ ดั

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั ิ
ตามแผนฯ

1.1.1 โครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งาน

จํานวนหลักสูตร/
กิจกรรม

1
(หลักสูตร/
กิจกรรม)

งานการเจาหนาที่

1.2 ประกาศใชมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม

จํานวนหลักสูตร/
กิจกรรม

1
(หลักสูตร/
กิจกรรม)

งานการเจาหนาที่

1.1.3 โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
คุณธรรม

รอยละของเจาหนาที่เขา
ฝกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

รอยละ
75

งานการเจาหนาที่

จํานวนครั้งในการ
เผยแพรประชาสัมพันธ

2 หลักสูตร/
กิจกรรม

สํานักปลัด

รอยละของผูเขารวม
โครงการ

1 ครั้ง

ทุกสวนราชการ

1.2 การสรางจิตสํานึกและความ 1.2.1 รณรงคประชาสัมพันธตอ ตาน
ตระหนักแกประชาชนทุกภาค
การทุจริต
สวนในทองถิ่น
1.2.2 โครงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

ต.ค.62-ก.ย.64

ต.ค.62 – ก.ย.64

ยุทธศาสตรที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
เปาหมาย
1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
2. สงเสริมใหนโยบายสาธารณะเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรการ

แนวทางดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

2. ยกระดับเจตจํานงทาง 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมือง 2.1.1 ผูบริหารประกาศนโยบาย
การเมืองในการตอตาน ในการตอตานการทุจริตของ
เกี่ยวกับความโปรงใส/ตรวจสอบได
การทุจริต
ผูบริหาร

ตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั ิ
ตามแผนฯ

คาเปาหมาย
ตัวชีว้ ดั

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
ต.ค.62-ก.ย.64

เผยแพรขอมูลขาวสาร
ความรูเกี่ยวของกับ
นโยบาย 1 ครั้ง/ป

1 ครั้ง

สํานักปลัด

2.2 มาตรการสรางความโปรงใส 2.2.1 จัดเผยแพรขอ มูลขาวสาร
ในการปฏิบตั ิราชการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและรายงาน
ผลการปฏิบตั ิราชการใหประชาชน
ทราบ

จํานวนครั้งในการ
เผยแพรประกาศการ
จัดซือ้ จัดจาง

ทุกโครงการ

กองคลัง

2.3 การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการดําเนิน
กิจการ การประพฤติปฏิบัตใิ ห
เปนที่ประจักษ

รอยละความสําเร็จใน
การดําเนินการคัดเลือก
และใหรางวัล

100%

2.3.1 โครงการคัดเลือกบุคลากร
ดีเดน

ต.ค.62 – ก.ย.64
ทุกสวนราชการ

ต.ค.62 – ก.ย.64

ยุทธศาสตรที่ 3 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
เปาหมาย
1. กลไกการปองกันการทุจริตมีความเทาทันตอสถานการณการทุจริต เปลี่ยนแปลงสูกระบวนการทํางานเชิงรุก สามารถปองกันการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ
2. มีการบูรณาการการทํางานระหวางองคกรที่เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริต
3. การทุจริตลดนอยลงหรือไมเกิดการทุจริต
มาตรการ

แนวทางดําเนินการ

3. สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทางที่เปนการ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน
ไดมีสวนรวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
ของเทศบาลตําบลลุม ลําชี ได
ทุกขั้นตอน

โครงการ/กิจกรรม

3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตาม
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ
3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง
รายงานผลการปฏิบัติงานที่ อปท.ตอง
เผยแพรใหประชาชนทราบ
3.2 การรับฟงความคิดเห็น การ 3.2.1 โครงการจัดเวทีประชุม
รับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/ ประชาคม
รองทุกขของประชาชน
3.2.2 กําหนดใหมีชองทางในการรับ
เรื่องรองเรียนรองทุกผาย
-www.lumlamchee.go.th
-ทางหมายเลขโทรศัพท 044056585
-รองเรียนดวยตนเอง

ตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั ิ
ตามแผนฯ

คาเปาหมาย
ตัวชีว้ ดั

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

จํานวนชองทางในการ
เผยแพรประชาสัมพันธ

3 ชองทาง

ทุกสวนราชการ

ต.ค.62-ก.ย.64

จํานวนชองทางในการ
เผยแพรประชาสัมพันธ

3 ชองทาง

ทุกสวนราชการ

ต.ค.62-ก.ย.64

จํานวนชองทางในการ
เผยแพรประชาสัมพันธ

3 ชองทาง

ทุกสวนราชการ

ต.ค.62 – ก.ย.64

ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
เปาหมาย
1. การปฏิบัติงานดานการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. คดีการทุจริตและการกระทําทุจริตลดนอยลง
มาตรการ
4. พัฒนาระบบปองกัน
การทุจริต

แนวทางดําเนินการ
4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานผลการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั ิ
ตามแผนฯ

คาเปาหมาย
ตัวชีว้ ดั

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการ
จัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับ
ดูแล
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบ
ควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมี
การจัดทําแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยงและรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบตั ิตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล

การจัดทําแผนควบคุม
ภายในและตรวจสอบ
ภายใน 1 ครั้ง/ป
การจัดทําแผนควบคุม
ภายในและตรวจสอบ
ภายใน 1 ครั้ง/ป

1 ครั้ง

ทุกสวนราชการ

ต.ค.62-ก.ย.64

1 ครั้ง

ทุกสวนราชการ

ต.ค.62-ก.ย.64

4.2 เสริมพลังการมีสวนรวมของ 4.2.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝา
ชุมชนและบูรณการทุกภาคสวน ระวังการทุจริต
เพื่อตอตานการทุจริต
4.2.2 สงเสริมใหมีการบูรณาการทุก
ภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต

มีเครือขายรวมตอตาน
การทุจริต

1 เครือขาย

สํานักปลัด

ต.ค.62 – ก.ย.64

