ส่วนที่ 1
ความสอดคล้องเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย
ที่มา หลักการ และเหตุผล
จากรายงานสถานการณ์ทุจริตที่มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่องในประเทศไทย
และบทเรียนที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสอง
ฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์ทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆต้อง
เผชิญอยู่จริง ต้องมีการคานึงบทบาทของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ
องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาชน เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และรายงานผล
การดาเนินการยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็น
การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล
องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง ในฐานะหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ส่งเสริมและสร้าง
ความร่วมมือ ในการต่อต้านการทุจิตทุกรูปแบบ ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติ มิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดงเพื่อผลักดันและ
ยกระดับให้ประเทศไทยพัฒนาในภาพรวมสู่มาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากลต่อไป โดยยึดหลั กการ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564 ) ที่มีเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ของชาติที่ต้องการบรรลุมีระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 ฉะนั้น ในขั้นตอนการดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง จึงได้นา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564 ) และสอดคล้อง
กับแผนป้ องกันปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ของ องค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า กกแดงมาเป็ น แนวทางในการก าหนดเป็ น กิ จ กรรม/ โครงการ ซึ่ ง สาระส าคั ญ ของ
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ประกอบด้วย

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี1
1

ร่างกรอบยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
1

ยุทธศาสตร์ ด้านการปรั บสมดุล และพัฒนาระบบบริห ารจัดการภาครัฐ เพื่อให้ ห น่ว ยงาน
มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจ
ไปสู่ท้องถิ่นอย่างมีความเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ คือการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)2
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 6 การบริ ห ารจัดการในภาครัฐ การป้อ งกันการทุ จริตประพฤติมิช อบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ เป้าหมาย
และตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด 2.1 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการ
ที่ดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2.2 ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง
แนวทางการพัฒนาป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมี
วินัย โปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย
ให้ ครอบคลุ ม ภาครั ฐ ภาคเอกชน องค์ก รพั ฒ นาเอกชน และภาคประชาชน พร้อ มทั้ ง เพื่ อสร้า งพลั งการ
ขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกงป้องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต

3. นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา3
รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการ
แผ่นดินด้านต่างๆ รวม 11 ด้านโดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ
นโยบาย ข้อที่ 10 สรุปได้ดังนี้
นโยบายที่ 10 นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ข้อ 10.2 ในระยะแรก กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอน
ที่แน่น อน ระยะเวลาดาเนิ นการที่ร วดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใสมิให้เจ้าหน้ าที่ห ลีกเลี่ ยง
ประวิง เวลา หรื อ ใช้ อานาจโดยมิช อบก่อให้ เ กิดการทุจ ริต การสู ญ เสี ยโอกาสหรือสร้า งความเสี ย หายแก่

2

http://www.ratchakitcha.soc.go.th
นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

3

2

ประชาชน โดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท้าธุรกิจ
การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจาวันเป็นสาคัญ
ข้อ 10.3 ยกระดับ สมรรถนะของหน่ว ยงานของรัฐ ให้ มีประสิ ทธิภ าพ สามารถให้ บริการ
เชิงรุก ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายัง
ส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชน
ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่าน
ระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ
พัฒ นาหน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ เป็ น องค์กรแห่ งการเรี ยนรู้ มีการสร้ า งนวั ตกรรมในการท างานอย่า งประหยั ด
มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ 19 การบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิ ทธิภาพเพื่อป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือ
เปิ ดช่ องโอกาสการทุจริ ต เช่ น ระเบี ยบการจั ดซื้ อจั ดจ้ าง การอนุ ญาต อนุ มั ติ และการขอรั บบริ การจากรั ฐ
ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
ข้อ 10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่ว น
แห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการดาเนินการต่อผู้กระทาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
ของรั ฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่ อประชาชน ทั้งจะนากรณีศึกษาที่เคยเป็นปั ญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมี
ผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีคาวิ นิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
ข้อ 10.7 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ภาคี อ งค์ ก รภาคเอกชนและเครื อ ข่ า ยต่ า ง ๆที่จั ด ตั้ ง ขึ้ น
เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งจะวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดย
ไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง

4. คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไ ขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ4
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เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่
ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคาสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิด
การทุจริตประพฤติมิชอบได้
ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทา
การหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดาเนินการตามอานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2534 และพระราชกฤษฎีกา ว่า ด้ว ยหลั กเกณฑ์วิ ธีก ารบริ ห ารกิ จการบ้านเมื องที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการ
ทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หั วหน้ าหน่ วยงานของรั ฐมี หน้ าที่ ในการควบคุ ม ก ากั บดู แล การด าเนิ นงานให้ เป็ นไปตามบทบั ญญั ติ แห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด
ข้อ 4 กรณีที่หั วหน้ าส่ วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดาเนินการตาม
ข้อ 2 และ ข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี
ข้อ 5 ให้ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดาเนินการ
แสวงหา รวบรวม และดาเนิ น การอื่น ใด เพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลั ก ฐานในการที่จะทราบ
รายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการดาเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ
3 และข้อ 4 และรายงานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่ งชาติทราบและ
พิจารณาอย่างต่อเนื่อง

5 . ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ ว่ า ด้ ว ย ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต ร ะ ย ะ ที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564)5
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต(Zero Tolerance&Clean Thailand)”
ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย

5

https://www.nacc.go.th สานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้
ประเทศไทย มีศักดิศ์ รีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
พันธกิจ
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาค
ส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มี
มาตรฐานสากล”
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
วัตถุประสงค์หลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหาร
จัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชน
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่า
คะแนน
ในระดับที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญ
ในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทน ต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสั งคมในทุกช่วงวั ย ตั้ งแต่ปฐมวั ย เพื่อสร้ างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริ ต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย
ซื่อ สัต ย์ สุจ ริต เป็น การดาเนิน การผ่านสถาบันหรือ กลุ่ม ตัว แทนที่ทาหน้า ที่ใ นการกล่อ มเกลาทางสัง คม
ให้มีค วามเป็น พลเมือ งที่ดี มีจิต สาธารณะ จิต อาสา และความเสีย สละเพื่อ ส่ว นรวม และเสริม สร้า งให้
ทุกภาคส่วน มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ” สถานการณ์
ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็น
การชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่
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รัฐ อาจกล่ าวได้ว่าปั ญหาการทุจริตนั้นเป็ นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทย
ในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุก
ฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึง
เจตจานงทางการเมืองอันแน่วแน่ ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ
ดังนั้น เพื่อเป็ น การตอบสนองต่อเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมและสอดคล้องเป็นอันหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนา
เจตจานงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็ นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่ง
เดียวกัน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 “สกั ด กั้ น การทุ จ ริ ต เชิ ง นโยบาย” การทุ จ ริ ต เชิ ง นโยบาย (Policy
Corruption) เป็ น ปั ญ หาที่ พบมากขึ้น ในปั จ จุ บัน ก่ อให้ เกิ ดผลเสี ยต่ อการพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมของ
ประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ ช่องว่างทาง
กฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้
อานาจอย่างไม่โปรงใสยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้กาหนดให้มี
ยุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย
โดยการกาหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการกาหนด
นโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนานโยบายไปปฏิบัติ (Policy
Implementation) ขั้น การประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy
Feedback)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ” ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนา
กลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไก
ด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนให้มีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” ยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไก
และกระบวนการต่ า งๆ ของการปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั้ ง ระบบ ให้ ส ามารถด าเนิ น การได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
มีประสิทธิภาพและเป็นทีย่ อมรับ ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้น
การด าเนิ น การโดยการเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพ ในการตราเป็ นกฎหมาย (Legislation) การบั งคั บใช้ ก ฎหมาย
(Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง
ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนา
กลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทาให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็ว
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และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกดาเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทาการทุจริตได้รับการ
ลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทาการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตรา
ลดลงได้ในที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย” เป็น การกาหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความ
โปร่ง ใสและการจัด การการยกระดับ ค่า ดัช นีก ารรับ รู้ก ารทุจ ริต ของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์
ประเด็นการประเมินและวิธีการสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิ บั ติ หรื อปรั บปรุ งการท างาน รวมไปถึง การบู รณาการการท างานร่ ว มกั น ระหว่ า งภาครั ฐ หน่ ว ยงานใน
กระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศ เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

6. แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4
การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล6
กลยุ ท ธ์ ที่ 4.1.4 ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต โดยส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนและภาคี ก ารพั ฒ นาการ
มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน

6

http://www.ppb.moi.go.th สานักนโยบายและแผน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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ส่วนที่ 2
กรอบแนวทางการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. หลักการ เหตุผล และความเป็นมา
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และให้ ห น่วยงานภาครัฐ แปลงแนวทางมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดงเป็นหน่วยงานราชการ ในการกากับดูแลของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการบาบัดทุกข์บารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน การอานวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน ความมั่นคงภายใน กิจการ
สาธารณภั ย การพั ฒ นาเมื อ ง และราชการอื่ น ตามที่ มี ก ฎหมายก าหนดให้ เ ป็ น อ า นาจหน้ า ที่ ข อง
กระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้ให้ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้เน้นย้าให้ทุกหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และให้นามาตรการการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตมาเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน
พ.ศ. 2560 การดาเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย
ได้นายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) คาสั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและแนวทางดาเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติ
เป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดาเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ การส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลั กธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติป้องกั นปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น และสนับสนุนให้ มี
“จังหวัดใสสะอาด” “อาเภอใสสะอาด”และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใสสะอาด” ทั่วประเทศ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดงจึงกาหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็น
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสาหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับ
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนาหน่วยงานให้ดาเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว จึง
กาหนดแนวทางให้ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดงถือปฏิบัติและการดาเนินการ ดังนี้
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1. บริ หารงานและปฏิบั ติงานตามหลั กธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
3. ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ส่ ง เสริ ม การด าเนิ น การให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใสในทุ ก ขั้ น ตอน
และเปิ ด โอกาสให้ ภ าคเอกชน ภาคประชาสั ง คม และภาคประชาชนเข้ า มามี ส่ ว นใน การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดาเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
4. ประชาสั มพัน ธ์ให้ ป ระชาชนแจ้งข้อมูล ข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์
ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง
5. กรณีพบการทุจริตจะดาเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง
6. ขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง

2. เป้าหมายหลักองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง
2.1 ค่าคะแนน ITA ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดงเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี
ที่ผ่านมา

3. วัตถุประสงค์องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง
3.1 เพื่ อ สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นแผนการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ในยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564)
4.3.2 เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาความไม่ โ ปร่ ง ใส ทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ของข้ า ราชการและพนั ก งาน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดงโดยมุ่งเน้นกลไกการมีส่วนร่วมของประชารัฐ เน้นการร่วมคิด
รวมทา ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมติดตามประเมินผล โดยการแก้ที่สาเหตุของปัญหาการปลูกจิตสานึก
ความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ รักษาวินัยของข้าราชการ การส่งเสริมคุ ณธรรมจริยธรรม ตลอดจนค่านิยมอื่น ๆ
ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า และจัดอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ที่สุ่มเสี่ยงต่อการจะทาให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใส และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการป้องกัน ปราบปราม และ
ลงโทษการกระทาที่ไม่โปร่งใส และการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น ระบบการประมูล การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
การจัดซื้อจัดจ้าง มีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน มีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม
การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
4.3.3 เพื่อขยายผลการดาเนินงานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างเครือข่าย
ร่วมต่อต้านการทุจริตในประเทศ แสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วน อื่น ๆ ที่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด
เพื่อเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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4.3.4 เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดงยึดถือเป็น
กรอบ การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชนเพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ ความมี
ประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐมุ่งสู่เป้าหมายหลัก คือ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก
และได้รั บการตอบสนองความต้องการตามพระราชกฤษฎี กา ว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์แ ละวิธีการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาล

4. ยุทธศาสตร์ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง
4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม 1.1 พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
เพื่อต้านทุจริต
1.2 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพือ่ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
2. ประยุ ก ต์ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น 2.1 นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ
เครื่องมือต้านทุจริต
กล่ อ มเกลาทางสั ง คมและการปฏิ บั ติ ง านต่ อ ต้ า นการ
ทุจริต
2.2 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการ
ทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และ 3.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
3.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทาง
สั งคมที่ ผิ ด ต่อ จริ ยธรรมทางสั งคมและ/หรื อกฎหมาย
และผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การลงโทษทางสั ง คม (Social
Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
และเหตุผล
3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
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4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธ์
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
บนฐานธรรมาภิบาล

แนวทางตามกลยุทธ์
1.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
1.2 พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลัก
ธรรมาภิบาล
1.3 พั ฒนาแนวปฏิบั ติในการยอมรั บนโยบายที่ผิ ดพลาด
และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
1.4 กาหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่าย
งบประมาณ
2. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 2.1 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใส
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากก และไร้ การทุจริตให้ แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในองค์การ
แดง
บริหารส่วนตาบลท่ากกแดง
4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ์
1.1 พั ฒ นามาตรการเชิ ง รุก ที่ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญ หาการ
ทุจริตในแต่ละระดับ
1.2 พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต
1.3 เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใน
การเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
1.4 พัฒนากลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ป้องกันการทุจริต
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
2.2 ก าหนดกลไกการติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
นาข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
3. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ 3.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากร
ด้านการป้องกันการทุจริต

4.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จริ ต ให้ มี ค วามเป็ นมื อ อาชี พ และเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล
4.2 ต่ อ ยอด ขยายผล องค์ ค วามรู้ เ ชิ งสร้ า งสรรค์ ส าหรั บ การ
ป้องกันการทุจริต
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4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ์
1.1 การปรั บ ปรุ ง ระบบการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของ
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว
เข้าถึงได้โดยง่าย
1.2 การสร้ า งความเชื่ อ มั่ น และความไว้ ว างใจต่ อ
ระบบการรับเรื่องร้องเรียน
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การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง
รอบที่ 1 จัดส่งแบบสารวจและหลักฐานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์ การบริ หารส่วนตาบลท่ากกแดง ให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลท่า กกแดง
และสาธารณชนได้รับทราบอย่างทั่วถง
เผยแพร่หน่วยงานในสังกัด สป.มท.

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง

 ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเทศบาล และแจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบและ
ถือปฏิบัติ และนาประกาศ เผยแพร่บนเว็บไ ต์ของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ใ ห้
สาธารณชน
 ติดประกาศ ตามบอร์ดต่าง ออกเสียงตามสาย ภายใน อบต.
 ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจการประเมิน ITA ให้บุคลากร ของ อบต.
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การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง
จัดส่งแบบสารวจและหลักฐานภายในวันที่ 31 เมษายน 2560
ส่วนที่1 การดาเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ
หน่วยงานตามภารกิจ

ส่วนที่2 การดาเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานในภาพรวม

ดัชนีความโปร่งใส
EB1 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมใน
การดาเนินภารกิจหลักของหน่วยงาน
-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงาน/โครงการ
-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ
ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
EB2 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงานตามคูม่ ือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานฯ
-มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลัก
-รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มอื หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
EB3 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงาน/บริการตามภารกิจหลักด้วยความ
เป็นธรรมอย่างไร
-แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาในการบริการ
-ระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่

ดัชนีความโปร่งใส
EB4 หน่วยงานของท่านดาเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างด้วยความ โป่รงใส
-มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบตั ิการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 ภายในระยะเวลา 30 วันทาการ
-เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้างในปี2560 เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบได้โดยมี 1)
ระบบข้อมูล 2)การดาเนินการในไตรมาส1 และไตรมา2
-มีแนวทางในการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง จนท.ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
EB5 ปี2560 หน่วยงานของท่านมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ ให้สาธารณชนรับทราบ โดยเป็น
โครงการในไตรมาสที่1 และไตรมาสที่2 จานวน 5 โครงการ
EB6 หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร
EB7 หน่วยงานของท่านมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานอย่างไร
EB8 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่างไร
ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
EB9 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร
EB10 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานท่านอย่างไร
EB11 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานท่านมีการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงานอย่างไร
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง

Action Plan
For Zero Tolerance & Clean Thailand
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แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง
ยุทธศาสตร์ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าหมาย “สร้างสังคมที่ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
เป้าหมาย
หน่วยนับ ปริมาณงาน

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1

กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กบั
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ครั้ง/คน

1/50

2.

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
และ พนักงานจ้าง

ครั้ง/คน

1/62

ปีงบประมาณ 2560
บูรณาการ งบปกติ ของ
รวม
ส่วนราชการ งบประมาณ
-

-

180,000

180,000

ตัวชี้วดั

ผลลัพธ์

พนักงานส่วน
ตาบล
ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง
มีความเข้าใจ
เรื่อง
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง มีความรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงาน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

จานวนผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้
และทักษะ
เพิ่มขึ้น

ผู้ที่ไปศึกษาดูงานได้นาเอา
ความรู้มาพัฒนาท้องถิ่น
และพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง

ต.ค-ธ.ค
59
-

-

แผนการดาเนินการ
ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.
60
60
1 ครั้ง

-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ก.ค.-ก.ย.
60
สานักปลัด

1 ครั้ง

สานักปลัด
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เป้าหมาย
หน่วยนับ ปริมาณ
งาน

ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

3.

กิจกรรมส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ครั้ง/คน

4

กิจกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ความโปร่งใส ผ่านทาง
เว็บไซต์ ,ทาง Facebook

ครั้ง/ปี

ปีงบประมาณ 2560
ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
รวม
ของส่วน งบประมาณ
ราชการ
1/62
จานวน
บุคลากรที่
ปฏิบัติงาน
ตามประมวล
จริยธรรมของ
องค์การ
บริหารส่วน
ตาบลท่ากก
แดง
ไม่ต่ากว่า 1
เผยแพร่ข้อมูล
ครั้ง/ปี
ข่าวสาร
ความรู้
เกี่ยวข้องกับ
การป้องกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต
ไม่ต่ากว่า
1 ครั้ง/ปี

แผนการดาเนินการ
หน่วยงาน
ที่
ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
รับผิดชอบ
60
60
60

ผลลัพธ์

ต.ค-ธ.ค
59

บุคลากร
ปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรม
ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
ท่ากกแดง

-

-

1 ครั้ง

-

สานักปลัด

ประชาชนได้ รั บ รู้
ข้อมูลข่าวสาร

-

1 ครั้ง

-

-

สานักปลัด
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ยุทธศาสตร์ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
หน่วยนับ ปริมาณ
งาน

1.

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ

ครั้ง/คน

1/50

2.

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้กับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบลท่ากกแดง
(กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

ครั้ง/คน

1/50

ปีงบประมาณ 2560
ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
รวม
ของส่วน งบประมาณ
ราชการ
20,000
20,000 กลุ่มอาชีพมี
สินค้า
ผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนมี
คุณภาพเป็นที่
รู้จักมากขึ้น
-

-

-

เด็กเกิดความ
ตระหนักรู้
รู้จักการใช้
ชีวิตแบบ
พอเพียง
ตามแนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

แผนการดาเนินการ
ผลลัพธ์

สินค้าผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนมีคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
เป็นที่รู้จัก ทาให้มี
รายได้เสริมส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนให้ดีขึ้น
เด็กสามารถนาแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งมาใช้ ใ นการ
ดาเนินชี วิตประจ าวั น
ได้อย่างมีความสุข

หน่วยงานที่
ก.ค.-ก.ย. รับผิดชอบ

ต.ค-ธ.ค
59

ม.ค.-มี.ค.
60

เม.ย.-มิ.ย.
60

1 ครั้ง

-

-

-

กอง
สวัสดิการ
สังคม

-

-

-

1 ครั้ง

กอง
การศึกษา
(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก)

60
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนต่อต้านการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
หน่วยนับ ปริมาณ
งาน

1.

โครงการสารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่ากกแดง

ครั้ง/คน

1/100

2.

โครงการทาความดีเพื่อเฉลิม
พระเกียรติ

ครั้ง/คน

1/200

ปีงบประมาณ 2560
ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
รวม
ของส่วน งบประมาณ
ราชการ
20,000
20,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ
ต่อการ
ให้บริการ

-

30,000

30,000

ร้อยละของ
จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

แผนการดาเนินการ
ผลลัพธ์

หน่วยงานที่
ก.ค.-ก.ย. รับผิดชอบ

ต.ค-ธ.ค
59

ม.ค.-มี.ค.
60

เม.ย.-มิ.ย.
60

ประชาชนไม่ ต่ ากว่ า
ร้ อ ยละ 80และการ
ให้ บ ริ ก ารสาธารณะ
มี ค วามโปร่ ง ใส และ
เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
แก่ประชาชน

-

-

-

1 ครั้ง

สานักปลัด

เกิดเป็นเครือข่ายการ
ท าความดี ใ นชุ ม ชนที่
เข้มแข็ง

-

-

-

1 ครั้ง

สานักปลัด

60
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
เป้าหมาย 1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
2. ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
หน่วยนับ ปริมาณ
งาน

1.

กิจกรรมการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสารทีเ่ กี่ยวข้องกับ
นโยบายผ่านทางเว็บไซต์,
Facebook

ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี

2.

กิจกรรมการจัดวางระบบ
ควบคุมและตรวจสอบภายใน

ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี

ปีงบประมาณ 2560
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
บูรณาการ งบปกติ
รวม
ของส่วน งบประมาณ
ราชการ
เผยแพร่ข้อมูล ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้
เกี่ยวข้องกับ
นโยบาย
1 ครั้ง/ปี
-

-

-

มีการจัดทา
แผนควบคุม
ภายในและ
ตรวจสอบ
ภายใน 1
ครั้ง/ปี

ลดความเสีย่ งในการ
ปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายงบประมาณ

แผนการดาเนินการ

หน่วยงานที่
ก.ค.-ก.ย. รับผิดชอบ

ต.ค-ธ.ค
59

ม.ค.-มี.ค.
60

เม.ย.-มิ.ย.
60

-

-

-

1 ครั้ง

สานักปลัด

1 ครั้ง

-

-

-

ทุกกอง

60
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีการศกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร
ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
หน่วยนับ ปริมาณ
งาน

1.

กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต การสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใส เช่น
กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/
วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสาร
ให้เจ้าหน้าที่

ช่องทาง

2.

โครงการอบรมเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลท่ากกแดง

ครั้ง/คน

ปีงบประมาณ 2560
ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
รวม
ของส่วน งบประมาณ
ราชการ
ไม่ต่ากว่า 3
จานวนการ
ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์
ไม่น้อยกว่า
3 ช่องทาง
(website, FB,
บอร์ด
ประชาสัมพันธ์)

1/50

-

-

-

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 75

แผนการดาเนินการ
ผลลัพธ์

มีช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์
ไม่น้อยกว่า
3 ช่องทาง

ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับ
ความรู้และมีทักษะ
เพิ่มขึ้น

ต.ค-ธ.ค
59

หน่วยงานที่
ก.ค.-ก.ย. รับผิดชอบ

ม.ค.-มี.ค.
60

เม.ย.-มิ.ย.
60

ไม่
ไม่
ต่ากว่า ต่ากว่า
3
3
ช่องทาง ช่องทาง

ไม่
ต่ากว่า
3
ช่องทาง

ไม่
ต่ากว่า
3
ช่องทาง

สานักปลัด

1 ครั้ง

-

สานักปลัด

-

-

60
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
เป้าหมาย 1. กลไกการป้องกันการทุจริตมีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปลีย่ นแปลงสูก่ ระบวนการทางานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
2. มีการบูรณาการการทางานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต
3. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
หน่วย ปริมาณ
นับ
งาน

ปีงบประมาณ 2560
บูรณา งบปกติ
รวม
การ ของส่วน งบประมาณ
ราชการ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

ผู้เข้ารับการ
อบรมได้มีความรู้
ความเข้าใจด้าน
กฎหมาย
เบื้องต้นและมี
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
กระบวนการ
ยุติธรรม
มีการประสาน
ความร่วมมือกัน
เพื่อแก้ไขปัญหา
ให้ตรงจุดตรงกับ
ความต้องการ
ของประชาชน

1. โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย แก่ประชาชน

ครั้ง/คน

1/60

-

-

-

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 75

2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดทาเวทีประชาคม การจัดทา
แผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น

ครั้ง/คน

1/400

-

40,000

40,000

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 75

แผนการดาเนินการ
ต.ค- ม.ค.- เม.ย.- ก.ค.ธ.ค มี.ค. มิ.ย.
ก.ย.
59
60
60
60

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-

-

-

1 ครั้ง

สานักปลัด

-

1 ครั้ง

-

-

สานักปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
หน่วยนับ ปริมาณ
งาน

1.

กิจกรรมการมีส่ว นร่ วมของ
ผู้บริหารท้องถิ่นในกิจกรรม
ด้ า นต่ า งๆ เช่ น การท าตั ว
เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี การเป็ น
ป ร ะ ธ า น / ที่ ป รึ ก ษ า /
คณะทางาน การเปิ ดรั บ ฟั ง
ความคิ ด เห็ น จากทุ ก ภาค
ส่วนเป็นต้น

ครั้ง/ปี

4 ครั้ง/ปี

2.

กิจกรรมการจัดทารายงาน
ผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริ าชการด้านการ
ป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี

ปีงบประมาณ 2560
ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
รวม
ของส่วน งบประมาณ
ราชการ
จานวน
โครงการที่
ผู้บริหารเข้า
ร่วมกิจกรรมที่
มีบทบาทใน
การส่งเสริม
ป้องกันเพื่อ
ยับยั้งการ
ทุจริตในองค์กร
-

-

-

แผนการดาเนินการ
ผลลัพธ์

ผู้บริหารมีบทบาทใน
การส่งเสริมป้องกัน
เพื่อยับยั้งการทุจริต
ในองค์กร

มี ก า ร จั ด ท า มี ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
รายงานผลการ ดาเนินงาน จานวน
ดาเนินงาน
1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี

หน่วยงานที่
ก.ค.-ก.ย. รับผิดชอบ

ต.ค-ธ.ค
59

ม.ค.-มี.ค.
60

เม.ย.-มิ.ย.
60

1 ครั้ง

1 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

สานักปลัด

-

-

-

1 ครั้ง

สานักปลัด

60
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
ที่

1.

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
หน่วยนับ ปริมาณ
งาน

กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ โครงการ
ประกาศจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งผ่ า น
ทางเว็บไซต์สานักงาน

ทุก
โครงการ

ปีงบประมาณ 2560
ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
รวม
ของส่วน งบประมาณ
ราชการ
จานวนครั้งใน
การเผยแพร่
ประกาศการ
จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการดาเนินการ
ผลลัพธ์

ต.ค-ธ.ค
59

ม.ค.-มี.ค.
60

เม.ย.-มิ.ย.
60

มีการเผยแพร่
ทุก
ทุก
ประกาศการจัดซื้อจัด โครงการ โครงการ
จ้างทุกโครงการ

ทุก
โครงการ

หน่วยงานที่
ก.ค.-ก.ย. รับผิดชอบ
60

ทุก
สานักปลัด,
โครงการ กองคลัง
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่

1.

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้
ประชาชนทราบ (website,
FB, บอร์ดประชาสัมพันธ์)

เป้าหมาย
หน่วยนับ ปริมาณ
งาน
ช่องทาง

ปีงบประมาณ 2560
ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
รวม
ของส่วน งบประมาณ
ราชการ
ไม่ต่ากว่า 3
จานวนการ
ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์
ไม่น้อยกว่า
3 ช่องทาง
(website, FB,
บอร์ด
ประชาสัมพันธ์)

แผนการดาเนินการ
ผลลัพธ์

มีช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์
ไม่น้อยกว่า
3 ช่องทาง

ต.ค-ธ.ค
59

ม.ค.-มี.ค.
60

เม.ย.-มิ.ย.
60

ไม่
ไม่
ต่ากว่า ต่ากว่า
3
3
ช่องทาง ช่องทาง

ไม่
ต่ากว่า
3
ช่องทาง

หน่วยงานที่
ก.ค.-ก.ย. รับผิดชอบ
60

ไม่
ต่ากว่า
3
ช่องทาง

สานักปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
ที่

1.

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
โครงการฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ
การเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม การรั ก ษาวิ นั ย
แ ล ะ ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ใน
หน่วยงาน

เป้าหมาย
หน่วยนับ ปริมาณ
งาน
ครั้ง/คน

1/50

ปีงบประมาณ 2560
ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
รวม
ของส่วน งบประมาณ
ราชการ
จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 75

แผนการดาเนินการ
ผลลัพธ์

เจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมมี
จิตสานึกค่านิยมและ
วัฒนธรรมสุจริต

ต.ค-ธ.ค
59

ม.ค.-มี.ค.
60

เม.ย.-มิ.ย.
60

-

-

-

หน่วยงานที่
ก.ค.-ก.ย. รับผิดชอบ
60

1 ครั้ง

สานักปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
เป้าหมาย 1. การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. คดีการทุจริตและการกระทาทุจริตลดน้อยลง
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
ที่

1.

2.

เป้าหมาย
หน่วยนับ ปริมาณ
งาน

ปีงบประมาณ 2560
แผนงาน/โครงการ/
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
บูรณาการ งบปกติ
รวม
กิจกรรม
ของส่วน งบประมาณ
ราชการ
กิ จ ก ร ร ม ก า ร จั ด ท า หลักเกณฑ์
1
จ า น ว น ข อ ง มีหลักเกณฑ์วิธีการ
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารรั บ ฟั ง
หลักเกณฑ์
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ รับฟังข้อร้องเรียน/
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
วิ ธี ก ารรั บ ฟั ง ร้องทุกข์
ข้ อ ร้ อ งเรี ย น/
ร้องทุกข์
กิจกรรมการจัดระบบรับฟัง
ช่องทาง ไม่น้อยกว่า
จานวนช่อง
เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
5 ช่องทาง
ทางการรับฟัง
-การจัดช่องทางร้องเรียน/
ข้อร้องเรียน
แจ้งเบาะแส/ความคิดเห็น
ไม่น้อยกว่า
- ตู้รับข้อร้องเรียน
5 ช่องทาง

แผนการดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ต.ค-ธ.ค
59

ม.ค.-มี.ค.
60

เม.ย.-มิ.ย.
60

ก.ค.-ก.ย.
60

-

-

-

1
หลักเกณฑ์

สานักปลัด

ไม่น้อย
กว่า 5
ช่องทาง

ไม่น้อย
กว่า 5
ช่องทาง

สานักปลัด

ไม่น้อย ไม่น้อย
กว่า 5 กว่า 5
ช่องทาง ช่องทาง

- จัดส่งข้อร้องเรียนทาง
ไปรษณีย์
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนตาบลท่ากกแดง
- เว็บไซต์/ FB
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ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

3.

กิ จ กรรมการจั ด การและ
แจ้งผลข้อร้องเรียนร้องทุกข์

เป้าหมาย
หน่วยนับ ปริมาณ
งาน
ร้อยละ

ลงชื่อ
(นายณัฐวุฒิ จันทะคาม)
นิติกรปฏิบัติการ

ร้อยละ
100

ปีงบประมาณ 2560
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
บูรณาการ งบปกติ
รวม
ของส่วน งบประมาณ
ราชการ
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง มีการจัดการและ
ข้ อ ร้ องเ รี ย น แจ้งผลข้อร้องเรียน
ร้ อ ง ทุ ก ข์ ที่ ร้องทุกข์ทุกเรื่อง
แ จ้ ง ผ ล ก า ร
ด าเนิ น การแก่
ผู้ร้องเรียน

ผู้จัดทาแผน ลงชื่อ
(นางสาวสมทรง ลีชาคา)
นักทรัพยากรบุคล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสานักปลัด

ผู้เสนอ

แผนการดาเนินการ
ต.ค-ธ.ค
59

ม.ค.-มี.ค.
60

เม.ย.-มิ.ย.
60

ก.ค.-ก.ย.
60

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักปลัด

สิบตารวจเอก
ผู้เห็นชอบ ลงชื่อ
ผู้อนุมัติแผน
(สุทธินันท์ ศรีวิชา)
(นายจังหวัด วงค์ก่อ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่ากกแดง
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