แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตาบลดอนตรอ
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

บทนา
ด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้
เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4) เน้นให้
ทุกภาคส่วนต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ รวมถึงต้องเข้ามา
มีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การจัดทาแผนสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4)
ดังนั้น
เทศบาลตาบลดอนตรอจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล
ตาบลดอนตรอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาประยุกต์เป็นแนวทางในการดาเนินการตา มพันธกิจ
โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.๒๕ 60 - ๒๕๖4
เพื่อให้เทศบาลตาบลดอนตรอ ใช้แนวทางในการนาไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภายในเทศบาลตาบลดอนตรอ

หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่
3 (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4) เริ่มต้น
เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559 เพื่อการจัดทายุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และคณะยกร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้ดาเนินการยกร่างยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่
3 ตามกระบวนการทางวิชาการ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปีของประเทศไทย รวมทั้งให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารองค์กรอิสระ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอย่างรอบด้านเพื่อกาหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่สามารถยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม มีกลไก
การบูรณาการการทางานที่มีประสิทธิภาพสามารถส่งผลให้การทุจริตในสังคมไทยลดลง รวมทั้งสามารถ
นาไปใช้ในการจัดทาของบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ.2561 ของหน่วยงานภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่
3 (พ.ศ. 2560-2564) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้
ปรับใช้เป็นห้วงเวลาเดียวกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และ
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2559 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติเห็นชอบ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4) ฉบับสมบูรณ์ ที่กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ( Zero Tolerance and Clean Thailand)” กาหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน
ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนา ระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต และยกระดับการรับรู้ การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ
ระยะที่ 3 คือประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้ การทุจริต ( CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งมีการกาหนดแนวทางและกลไกในการดาเนินงานที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างทันท่วงทีสาหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคส่วนอื่นๆ ในประเทศไทย สามารถนาไปปรับใช้ในงานด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยของเราสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างามท่ามกลาง
กระแสโลกในปัจจุบัน
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตาบลดอนตรอจึงได้จัดทามาตรการ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4) ขององค์การบริหารส่วนตาบล เขาถ่าน และให้
ทุกหน่วยงานในเทศบาลตาบลดอนตรอใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลตาบลดอนตรอทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลตาบลดอนตรอเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบ
ราชการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์
และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต่อไป
วิสัยทัศน์
“
เทศบาลตาบลดอนตรอ ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสาน ผลักดัน ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ”
พันธกิจ
๑. เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ให้กับพนักงานและพนักงานจ้างของ
เทศบาลตาบลดอนตรอ
ให้ยึดหลังธรรมาภิบาล
๒. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้ายการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๔. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ
๕.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.๒๕6๑-๒๕๖4)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญ
ในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทน ต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย
ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี
ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสาและความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาค
ส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” สถานการณ์
ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็น
การชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุก
ฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ
อาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทยในห้วง
เวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจานง ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่
ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจานง
ทางการเมืองอัน แน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น
เพื่อเป็นการตอบสนองต่อเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ
สอดคล้องเป็นอันหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนาเจนจานงทางการ
เมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเกี่ยวกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
การทุจริตเชิงนโยบาย ( Policy
Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทาง
กฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกาหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้
อานาจอย่างไม่โปรงใสยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้กาหนดให้มี
ยุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย
โดยการกาหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย
Policy( formation) ขั้นการกาหนด
นโยบาย Poli
( cy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนานโยบายไปปฏิบัติ ( Policy
Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย ( Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ ( Policy
Feedback)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนา
กลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้าน
กฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ
เอกชน ให้มีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและ
กระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้น
การดาเนินการโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (
Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย
(Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง
ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนา
กลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทาให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกดาเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทาการทุจริตได้รับการ

ลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทาการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตรา
ลดลงได้ในที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย” เป็นการกาหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความ
โปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
โดยการศึกษาวิเคราะห์
ประเด็นการประเมิน และวิธีการสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติหรือปรับปรุงการทางาน รวมไปถึง การบูรณา การการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

แบบรายงานแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตของเทศบาลตาบลดอนตรอ
ประจาปีงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป้าหมาย “สร้างสังคมที่ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการ

มาตรการ

แนวทางดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ตามแผนฯ

1. การสร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต

1.1 การสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการการเมืองและ
ฝ่ายประจาของเทศบาลตาบล
ดอนตรอ

1.1.1 โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน

จานวนหลักสูตร/
กิจกรรม

1
(หลักสูตร/
กิจกรรม)

งานการเจ้าหน้าที่

1.2 ประกาศใช้มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม

จานวนหลักสูตร/
กิจกรรม

1
(หลักสูตร/
กิจกรรม)

งานการเจ้าหน้าที่

1.1.3 โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
คุณธรรม

ร้อยละของเจ้าหน้าที่เข้า
ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

ร้อยละ
75

งานการเจ้าหน้าที่

1.2 การสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น

1.2.1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้าน
จานวนครั้งในการ
การทุจริต
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
1.2.2 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการ

ไม่
ดาเนินการ





2 หลักสูตร/
กิจกรรม

สานักปลัด

1 ครั้ง

ทุกส่วนราชการ




ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
เป้าหมาย
1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
2. ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

มาตรการ

แนวทางดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

2. ยกระดับเจตจานงทาง 2.1 แสดงเจตจานงทางการเมือง 2.1.1 ผู้บริหารประกาศนโยบาย
การเมืองในการต่อต้าน ในการต่อต้านการทุจริตของ
เกี่ยวกับความโปร่งใส/ตรวจสอบได้
การทุจริต
ผู้บริหาร

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ตามแผนฯ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้เกี่ยวข้องกับ
นโยบาย1 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใส 2.2.1 จัดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในการปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการให้ประชาชน
ทราบ

จานวนครั้งในการ
เผยแพร่ประกาศการ
จัดซื้อจัดจ้าง

ทุกโครงการ

2.3 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนิน
กิจการ การประพฤติปฏิบัติให้
เป็นที่ประจักษ์

ร้อยละความสาเร็จใน
การดาเนินการคัดเลือก
และให้รางวัล

100%

2.3.1 โครงการคัดเลือกบุคลากร
ดีเด่น

ผลการดาเนินการ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการ

สานักปลัด

กองคลัง

ทุกส่วนราชการ


ไม่
ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
เป้าหมาย
1. กลไกการป้องกันการทุจริตมีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนการทางานเชิ
สามารถป้
งรุก องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
2. มีการบูรณาการการทางานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต
3. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต
มาตรการ

แนวทางดาเนินการ

3. สกัดกั้นการทุจริตเชิง 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
นโยบาย
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล
ตาบลดอนตรอได้ทุกขั้นตอน
3.2 การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

โครงการ/กิจกรรม
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคานวณราคา
กลาง รายงานผลการปฏิบัติงานที่
อปท.ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
3.2.1 โครงการจัดเวทีประชุม
ประชาคม
3.2.2 กาหนดให้มีช่องทางในการรับ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกผ่าย
-www.dontro.go.th
-ทางหมายเลขโทรศัพท์ 077๗๗๒๗๕๔
-ร้องเรียนด้วยตนเอง

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ตามแผนฯ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

จานวนช่องทางในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

3 ช่องทาง

ทุกส่วนราชการ

จานวนช่องทางในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

3 ช่องทาง

ทุกส่วนราชการ

จานวนช่องทางในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

3 ช่องทาง

ทุกส่วนราชการ

ผลการดาเนินการ
ไม่
ดาเนินการ
ดาเนินการ







ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
เป้าหมาย
1. การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. คดีการทุจริตและการกระทาทุจริตลดน้อยลง
มาตรการ

แนวทางดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

4. พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริต

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานผลการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกาหนด

4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการ
จัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับ
ดูแล
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบ
ควบคุมภายใน โดยดาเนินการให้มี
การจัดทาแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยงและรายงานผล
การติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กากับ
ดูแล

4.2 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
4.2.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการ
ของชุมชนและบูรณการทุกภาค เฝ้าระวังการทุจริต
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
4.2.2 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ตามแผนฯ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

การจัดทาแผนควบคุม
ภายในและตรวจสอบ
ภายใน1 ครั้ง/ปี
การจัดทาแผนควบคุม
ภายในและตรวจสอบ
ภายใน1 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง

ทุกส่วนราชการ

1 ครั้ง

ทุกส่วนราชการ

มีเครือข่ายร่วมต่อต้าน
การทุจริต

1 เครือข่าย

สานักปลัด

ผลการดาเนินการ
ไม่
ดาเนินการ
ดาเนินการ




