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องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
อําเภอหลุบเลา จังหวัดสกลนคร



บทนํา

ดวยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได
เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4) เนนให
ทุกภาคสวนตองใหความตระหนักตอปญหาการทุจริตท่ีสงผลกระทบตอความม่ันคงของชาติ รวมถึงตองเขามา
มีสวนรวมเพ่ือเปนกลไกขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามการทุจริต การจัดทําแผนสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะท่ี 3 (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4)

ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา(พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4)มาประยุกตเปนแนวทางในการดําเนินการตาม
พันธกิจโดยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.๒๕60
- ๒๕๖4 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ใชแนวทางในการนําไปปฏิบัติอยางแทจริงเพ่ือลดการทุจริต
และประพฤติมิชอบภายในองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

หลักการและเหตุผล



ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4) เริ่มตน
เม่ือวันท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2559 เพ่ือการจัดทํายุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และคณะยกรางยุทธศาสตรชาติฯ ใหดําเนินการยกรางยุทธศาสตรฯ ระยะท่ี
3 ตามกระบวนการทางวิชาการ ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 และ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ปของประเทศไทย รวมท้ังใหรับฟงความคิดเห็นจากผูบริหารองคกรอิสระ
ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารและผูปฏิบัติในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอยางรอบดานเพ่ือกําหนดเปน
ยุทธศาสตรชาติ ท่ีสามารถยกระดับการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางชัดเจนเปนรูปธรรม มีกลไก
การบูรณาการการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพสามารถสงผลใหการทุจริตในสังคมไทยลดลง รวมท้ังสามารถ
นําไปใชในการจัดทําของบประมาณแผนดินป พ.ศ.2561 ของหนวยงานภาครัฐ

ยุทธศาสตรชาติฯ ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให
ปรับใชเปนหวงเวลาเดียวกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) และ
เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2559 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติเห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4) ฉบับสมบูรณ ท่ีกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทย ใส
สะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพ่ือสราง
วัฒนธรรมการตอตานการทุจริต ยกระดับ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน และปฏิรูป
กระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานเทียบเทาสากล ผานยุทธศาสตร 6 ดาน
ไดแก สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต สกัดก้ันการ
ทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนา ระบบปองกันและปราบปรามการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต และยกระดับการรับรู การทุจริตของประเทศไทย โดยเปาประสงคของยุทธศาสตรชาติฯ
ระยะท่ี 3 คือประเทศไทยมีคาดัชนีการรับรู การทุจริต (CPI) สูงกวารอยละ 50 เพ่ือใหเปนมาตรฐานเปนท่ี
ยอมรับจากท้ังภายในและตางประเทศ รวมท้ังมีการกําหนดแนวทางและกลไกในการดําเนินงานท่ีชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองตอการแกไขปญหาการทุจริตไดอยางทันทวงทีสําหรับหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคสวนอ่ืนๆ ในประเทศไทย สามารถนําไปปรับใชในงานดาน
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การปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหประเทศไทยของเราสามารถยืนหยัดอยูไดอยางสงางามทามกลาง
กระแสโลกในปจจุบัน

ดังนั้น เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติในการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาจึงได
จัดทํามาตรการแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ตามยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา และใหทุกหนวยงานในองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ท้ังนี้ไดมุงเนนใหการดําเนินการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาเปนไปอยางตอเนื่อง สรางระบบ
ราชการท่ีมีความโปรงใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
ความคุมคา เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบราชการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม ในการรณรงคและปลูกจิตสํานึกคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกัน
ตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ ตอไป



วิสัยทัศน
“องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสาน ผลักดัน ปองกัน และปราบปราม

การทุจริต”

พันธกิจ
๑. เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยม ใหกับพนักงานสวนตําบลและพนกังานจางขององคการบริหารสวน

ตําบลหลุบเลา ใหยึดหลังธรรมาภิบาล
๒. บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือเสริมสราง และพัฒนาเครือขายดายการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต
๓. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๔. สรางกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถวงดุลการใชอํานาจของเจาหนาท่ีใหมีความเขมแข็ง

และมีประสิทธิภาพ
๕.สงเสริม สนับสนุนการจัดองคความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและ

ตอเนื่อง

ยุทธศาสตรแผนการปฏิบตัิการปองกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4)
ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี 1 “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต” เปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหความสําคัญใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะ “ท่ีไมทน ตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลา
ทางสังคมในทุกชวงวัย ตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย
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อสัตย สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนท่ีทําหนาท่ีในการกลอมเกลาทางสังคม
ใหมีความเปนพลเมืองท่ีดี มีจิตสาธารณะ  จิตอาสาและความเสียสละเพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุก
ภาคสวนมีพฤติกรรมท่ีไมยอมรับ และตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ

ยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต” สถานการณความ
ขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษท่ีผานมา เม่ือพิจารณาจากประเด็นขอเรียกรองหรือประเด็นการ
ชุมนุมประทวงของประชาชนทุกกลุม ทุกฝายท่ีมีตอทุกรัฐบาลท่ีผานมา จะเห็นไดวาประชาชนทุกกลุมทุกฝาย
ตางมีขอเรียกรองท่ีสอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือ การตอตานการทุจริตของรัฐบาลและเจาหนาท่ีรัฐ อาจ
กลาวไดวาปญหาการทุจริตนั้นเปนเสมือนศูนยกลางของปญหาความขัดแยงท้ังมวลของสังคมไทยในหวงเวลา
กวาหนึ่งทศวรรษท่ีผานมา และการแสดงออกซึ่งเจตจํานง ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายท่ีไม
ยอมรับและไมอดทนตอการทุจริตประพฤติมิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานง
ทางการเมืองอัน    แนวแนของประชาชนไทยทุกกลุมทุกฝาย ท่ีตองการใหการบริหารราชการแผนดินของ
รัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐเปนไปดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น
เพ่ือเปนการตอบสนองตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและ



สอดคลองเปนอันหนึ่งเดียวกัน โดยเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจนจํานงทางการ
เมืองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเก่ียวกัน

ยุทธศาสตรท่ี 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เปน
ปญหาท่ีพบมากข้ึนในปจจุบัน กอใหเกิดผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซึ่ง
จากผลการวิจัยท่ีผานมาพบวาการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหา
ประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแตข้ันตอนการกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใส
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตร “สกัดก้ัน
การทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเปนยุทธศาสตรท่ีมุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการกําหนด
มาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาล ตั้งแตเริ่มข้ันกอตัวนโยบาย (Policy formation) ข้ันการกําหนดนโยบาย (Policy
Formulation) ข้ันตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ข้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy
Implementation) ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันปอนขอมูลกลับ (Policy
Feedback)

ยุทธศาสตรท่ี 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและ
กระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมี ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพ่ือ
ลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไมเกิดข้ึน โดยอาศัยท้ังการกําหนดกลไกดานกฎหมาย
กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ และเสริมสรางการปฏิบัติงานของหนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน ใหมี
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” ยุทธศาสตรการปฏิรูป
กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการปรับปรุงและพัฒนากลไกและ
กระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพและเปนท่ียอมรับ ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาวจะมุงเนน
การดําเนินการโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย

…/-4-

-4-
(Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงาน
ตาง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยในการ
พัฒนากลไกตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คดีการทุจริตตาง ๆ ถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริต
ไดรับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวท่ีจะกระทําการทุจริต และคดีการ
ทุจริตมีอัตราลดลงไดในท่ีสุด

ยุทธศาสตรท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย” เปนการกําหนดยุทธศาสตรที่มุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความ
โปรงใสและการจัดการการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห
ประเด็นการประเมิน และวิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึง การบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานใน
กระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และตางประเทศเพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย





แผนปฏิบัติการเสริมสรางวินัยคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
ประจําปงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตรท่ี 1 “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต”
เปาหมาย “สรางสังคมท่ีไมทนและไมเพิกเฉยตอปญหาการทุจริต และรวมตานทุจริตในทุกรูปแบบ

มาตรการ แนวทางดําเนินการ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ตามแผนฯ

คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

1. การสรางสังคมท่ีไม
ทนตอการทุจริต

1.1 การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกบุคลากร
ท้ังขาราชการการเมืองและ
ฝายประจําขององคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา

1.1.1 โครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งาน

จํานวนหลักสตูร/
กิจกรรม

1
(หลักสูตร/
กิจกรรม)

งานการเจาหนาท่ี

ต.ค.60-ก.ย.621.2 ประกาศใชมาตรฐานคณุธรรม
จริยธรรม

จํานวนหลักสตูร/
กิจกรรม

1
(หลักสูตร/
กิจกรรม)

งานการเจาหนาท่ี

1.1.3 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนา
คุณธรรม

รอยละของเจาหนาท่ีเขา
ฝกอบรมคณุธรรม

จริยธรรม

รอยละ
75

งานการเจาหนาท่ี

1.2 การสรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักแกประชาชนทุกภาค
สวนในทองถ่ิน

1.2.1 รณรงคประชาสมัพันธตอตาน
การทุจริต

จํานวนครั้งในการ
เผยแพรประชาสัมพันธ

2 หลักสูตร/
กิจกรรม

สํานักปลดั

ต.ค.60 – ก.ย.621.2.2 โครงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รอยละของผูเขารวม
โครงการ

1 ครั้ง ทุกสวนราชการ



ยุทธศาสตรท่ี 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
เปาหมาย

1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
2. สงเสริมใหนโยบายสาธารณะเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

มาตรการ แนวทางดําเนินการ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ตามแผนฯ

คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

2. ยกระดับเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตาน
การทุจริต

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมือง
ในการตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร

2.1.1 ผูบริหารประกาศนโยบาย
เก่ียวกับความโปรงใส/ตรวจสอบได

เผยแพรขอมลูขาวสาร
ความรูเก่ียวของกับ
นโยบาย 1 ครั้ง/ป

1 ครั้ง สํานักปลดั ต.ค.60-ก.ย.62

2.2 มาตรการสรางความโปรงใส
ในการปฏิบัตริาชการ

2.2.1 จัดเผยแพรขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการจดัซื้อจัดจางและรายงาน
ผลการปฏิบตัิราชการใหประชาชน
ทราบ

จํานวนครั้งในการ
เผยแพรประกาศการ

จัดซื้อจัดจาง

ทุกโครงการ กองคลัง

ต.ค.60 – ก.ย.62

2.3 การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการดําเนิน
กิจการ การประพฤติปฏบิัติให
เปนท่ีประจักษ

2.3.1 โครงการคดัเลือกบุคลากร
ดีเดน

รอยละความสาํเรจ็ใน
การดําเนินการคัดเลือก

และใหรางวัล

100% ทุกสวนราชการ ต.ค.60 – ก.ย.62



ยุทธศาสตรท่ี 3 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
เปาหมาย

1. กลไกการปองกันการทุจริตมีความเทาทันตอสถานการณการทุจริต เปลี่ยนแปลงสูกระบวนการทํางานเชิงรุก สามารถปองกันการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ
2. มีการบูรณาการการทํางานระหวางองคกรท่ีเก่ียวของกับการปองกันการทุจริต
3. การทุจริตลดนอยลงหรือไมเกิดการทุจริต

มาตรการ แนวทางดําเนินการ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ตามแผนฯ

คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

3. สกัดก้ันการทุจรติเชิง
นโยบาย

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมลู
ขาวสารในชองทางท่ีเปนการ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน
ไดมสีวนรวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี
ขององคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลาไดทุกข้ันตอน

3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมลูขาวสารตาม
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ
3.1.2 มีการเผยแพรขอมลูขาวสาร
เก่ียวกับการบรหิารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง
รายงานผลการปฏิบัติงานท่ี อปท.ตอง
เผยแพรใหประชาชนทราบ

จํานวนชองทางในการ
เผยแพรประชาสัมพันธ

จํานวนชองทางในการ
เผยแพรประชาสัมพันธ

3 ชองทาง

3 ชองทาง

ทุกสวนราชการ

ทุกสวนราชการ

ต.ค.60-ก.ย.62

ต.ค.60-ก.ย.62

3.2 การรับฟงความคดิเห็น การ
รับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/
รองทุกขของประชาชน

3.2.1 โครงการจดัเวทีประชุม
ประชาคม
3.2.2 กําหนดใหมีชองทางในการรับ
เรื่องรองเรียนรองทุกผาย
-www.loublao.go.th
-ทางหมายเลขโทรศัพท
042099707
-รองเรียนดวยตนเอง

จํานวนชองทางในการ
เผยแพรประชาสัมพันธ

3 ชองทาง ทุกสวนราชการ ต.ค.60 – ก.ย.62



ยุทธศาสตรท่ี 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
เปาหมาย

1. การปฏิบัติงานดานการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. คดีการทุจริตและการกระทําทุจริตลดนอยลง

มาตรการ แนวทางดําเนินการ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ตามแผนฯ

คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

4. พัฒนาระบบปองกัน
การทุจริต

4.1 มีการจดัวางระบบและ
รายงานผลการควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการ
จัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับ
ดูแล
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบ
ควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมี
การจัดทําแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยงและรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล

การจัดทําแผนควบคุม
ภายในและตรวจสอบ

ภายใน1 ครั้ง/ป
การจัดทําแผนควบคุม
ภายในและตรวจสอบ

ภายใน1 ครั้ง/ป

1 ครั้ง

1 ครั้ง

ทุกสวนราชการ

ทุกสวนราชการ

ต.ค.60-ก.ย.62

ต.ค.60-ก.ย.62

4.2 เสรมิพลังการมีสวนรวมของ
ชุมชนและบูรณการทุกภาคสวน
เพ่ือตอตานการทุจริต

4.2.1 สงเสรมิใหมีการดําเนินการเฝา
ระวังการทุจรติ
4.2.2 สงเสรมิใหมีการบูรณาการทุก
ภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต

มีเครือขายรวมตอตาน
การทุจริต

1 เครือขาย สํานักปลดั ต.ค.60 – ก.ย.62


