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คานา
การทุ จ ริตเป็นปัญ หาใหญ่ของสัง คมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้ง ความเจริญ ก้าวหน้าการพัฒ นา
ศักยภาพและขีดสามารถในการแข่งขันขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดความ
เสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและการบริหารราชการ
เป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุ จริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้ง
ภาคเอกชนและภาคประชาชนสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมกันๆ
กันโดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้องรวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่
สมควรและมีคุณค่า
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสูงจึงได้จัดทา
แผนป้องกันปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคก
สูงขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติและเพื่ อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกสูงให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์
กาหนดไว้
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสูง
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. หลักการความเป็นมา
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ โดย
ให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินการโดยคานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ
และในการประชุ ม ชี้ แ จงแนวทางการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต (ศปท.)
กระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล กระทรวงมหาไทย เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
ให้หน่วยงานภายใต้ก ากับของ ศปท.มท ซึ่งได้แก่ หน่ วยงานระดับกรม/ศปท.จังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุ ก
รูปแบบ/และรัฐวิสาหกิจ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี สามารถพิจารณาปรับ
แผนฯ ด้วยการเพิ่มประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างธรรมาภิบาล/การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรืออื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตได้ตามความเหมาะสม หรือจะดาเนินการจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตฯ ระยะ 5 ปี ก็ได้ ทั้งนี้ กรอบแผน/ยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ ให้คานึง ถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนบูรณาการป้องกัน
ปราบปรามการทุ จริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) นอกจากนี้ให้นานโยบายที่ เ กี่ ยวข้อง
เจตจานงของผู้บ ริห ารหน่วยงาน การวิเคราะห์ปัญ หาสถานการณ์ก ารทุ จริตในภาพรวมของหน่วยงาน และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนฯ ด้วย
กระทรวงมหาดไทยมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการบาบัดทุกข์บารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน การอานวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎรความ
มั่นคงภายใน กิ จการสาธารณภัย การพั ฒนาเมือง และราชการอื่นตามที่มี กฎหมายก าหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ ของ
กระทรวงมหาดไทยหรือ ส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์
เผ่ า จิ น ดา ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต โดยได้ เ น้ น ย้ าให้ ทุ ก หน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และให้นามาตรการการป้องกันและปราบปราม
การทุ จริตมาเป็นโครงการที่ มีป ระโยชน์ต่อ ประชาชน และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ป ระชาชน พ.ศ. 2560 การ
ดาเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้นายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกั นและปราบปรามการทุ จ ริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) คาสั่ง คณะรัก ษาความสงบแห่ง ชาติ ที่
69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบาย
รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มา
เป็นกรอบและแนวทางดาเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดาเนินการ
ใน 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติป้องกันปราบปราม
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การทุจริตอย่างเข้มข้น และสนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อาเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใส
สะอาด” ทั่วประเทศ
การปฏิบัติงานขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ตามมาตรา 69/4 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
องค์ก ารบริหารส่วนตาบลโคกสูง โดยนายกองค์การบริห ารส่วนตาบลโคกสูง จึงได้ก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสาหรับข้ าราชการและบุคลากรขององค์กรให้
ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนาหน่วยงานให้ดาเนินงานตามภารกิจด้วย
ความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว จึง
กาหนดแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยถือปฏิบัติและการดาเนินการ ดังนี้
1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วย
การบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
3. ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดาเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารในการดาเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดารง
ธรรมกระทรวงมหาดไทย
5. กรณีพบการทุจริตจะดาเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทจุ ริตอย่างจริงจัง
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ตามวัตถุประสงค์
หลักในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
2. เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่โปร่งใส ทุจริตคอร์รัปชัน ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล
โคกสูง โดยมุ่งเน้นกลไกการมีส่วนร่วมของ ประชารัฐ เน้นการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมติดตาม
ประเมินผล โดยการแก้ที่สาเหตุของปัญหาการปลูกจิตสานึกความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ รักษาวินัยของข้าราชการ การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนค่านิยมอื่น ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า และจัด
อบรมให้ความรู้ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทาให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใส และการทุจริตคอร์รัป
ชัน โดยการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการกระทาที่ไม่โปร่งใส และการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น ระบบการประมูล การ
เสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ การจัดซื้อจัดจ้าง มีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน มีระบบตรวจสอบภายในองค์กร
และการมีส่วนร่วม การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

3
3. เพื่อขยายผลการดาเนินงานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างเครือข่ายร่วมต่อต้าน
การทุจริต แสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนอื่น ๆ ที่ยงั ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งพัฒนาระบบบริหาร
จัดการยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัตทิ ี่เกิดผลสัมฤทธิ์ทมี่ ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. เพื่ อให้ส่วนราชการในสังกั ด องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสูง ยึดถือเป็นกรอบการปฏิบัติง านเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของ
รัฐมุ่งสู่เป้าหมายหลัก คือ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาล
3. เป้าหมาย
1. เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง เกิดจิตสานึกในการปฏิบัติหน้าที่ มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
2. เพื่อให้มรี ะบบการปฏิบัตงิ านทีส่ ามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่
3. เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ
4. เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม
5. เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรผูป้ ฏิบัติหน้าที่ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1. ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างเกิดจิตสานึกในการปฏิบัติหน้าที่ มีความซือ่ สัตย์ สุจริต
โปร่งใส
2. มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
และเจ้าหน้าที่
3. ประชาชนเกิดจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริตและเฝ้าระวังการทุจริต
4. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระทา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป้าหมาย “สร้างสังคมที่ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ
กลยุทธ์
2.ส่งเสริมให้มี
ระบบและ
กระบวนการ
กล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต้าน
ทุจริต

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แนวทาง
แผนงาน/โครงการ/
ตามกลยุทธ์
กิจกรรม
3.พัฒนา
1.โครงการพัฒนา
จิตสานึก
คุณธรรมจริยธรรม
สาธารณะ

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต
ร้อยละของ
จานวนบุคลากร
ที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรม

2.โครงการสมุดความดี
พนักงานจ้าง

จานวนพนักงาน
จ้างในหน่วยงาน

18 คน

18 คน

18 คน

18 คน

18 คน

3. โครงการส่งเสริม
คณะผู้บริหาร ส.
คุณธรรมและจริยธรรม อบต. พนักงาน
ในการป้องกันการทุจริต ส่วนตาบล
พนักงานจ้าง
4.การเสริมสร้างองค์
จานวนข้อมูล/
ความรู้ด้านการต่อต้าน องค์ความรู้ด้าน
การทุจริต
การต่อต้านการ
ทุจริต

58 คน

58 คน

58 คน

58 คน

58 คน

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

ปี 2560

ร้อยละ 96 ร้อยละ 97 ร้อยละ 98 ร้อยละ 99

ปี 2564

ผลลัพธ์

ร้อยละ
100

พนักงานเจ้าหน้าที่มี
คุณธรรมจริยธรรม
ได้รับการพัฒนาจิตใจ
พัฒนาตนให้มีจิต
สาธารณะเกิดความ
สานึกร่วมในการสร้าง
สังคมแห่งคุณธรรมและ
สมานฉันท์
มีการติดตามผลงานทา
ให้ทราบผลการทางาน
เมื่อเกิดปัญหาสามารถ
แก้ไขได้
บุคลากรและประชาชน
มีทัศนคติ ค่านิยม ความ
ซื่อสัตย์ และเจตคติที่ดี
ต่อองค์กร
จานวนข้อมูล/องค์
ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริตที่นามา
เผยแพร่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

5
กลยุทธ์

แนวทาง
ตามกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
5.กิจกรรมให้ความรู้
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับพนักงานส่วน
ตาบล/พนักงานจ้าง
6.การจัดทาคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
7.ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโคกสูง

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต
จานวนพนักงาน
ส่วนตาบลและ
พนักงานจ้างมี
ความเข้าใจเรื่อง
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
จานวนคู่มือที่ใช้
เผยแพร่
จานวนคณะ
ผู้บริหาร ส.
อบต. พนักงาน
ส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา
และพนักงาน
จ้าง

ปี 2560

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ผลลัพธ์

38 คน

38 คน

38 คน

38 คน

38 คน

40 เล่ม

40 เล่ม

40 เล่ม

40 เล่ม

40 เล่ม

58 คน

58 คน

58 คน

พนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้างมีความรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและประพฤติตนไม่
ยุ่งเกี่ยวกับประโยชน์ทับ
ซ้อน
มีการจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโคกสูง

58 คน

58 คน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด
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กลยุทธ์

แนวทางตามกล
ยุทธ์
4. การใช้
เครื่องมือการ
สื่อสารทางสังคม
เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

1. กิจกรรมการแจ้งเวียนให้
บุคลากรในสังกัด อบต.โคกสูง
ได้รับทราบประกาศ อบต.โคก
สูงเรื่อง นโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใส และถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดและนาลง
ประกาศในเว็บไซต์ของ อบต.
โคกสูง
2.จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ต้าน
ทุจริต

ร้อยละของบุคลากรใน
หน่วยงานที่ได้รับทราบ
ถึงการประกาศ
เจตจานงค์ในการ
ปฏิบัติงานด้วยความ
สุจริต

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

จัดทาป้าย 2 ป้าย

2 ป้าย

2 ป้าย

2 ป้าย

2 ป้าย

2 ป้าย

3. การใช้สื่อออนไลน์ในการ
สื่อสารการกระทาความดีใน
พื้นที่

จานวนช่องทางสื่อ
ออนไลน์

4. โครงการประเมินคุณธรรม
ร้อยละความสาเร็จของ
และความโปร่งใสการดาเนินงาน โครงการ ประเมิน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสูง

ผลลัพธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

บุคลากรในหน่วยงาน ทุก
คนมีจิตสานึกในการ
ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ

สานักปลัด

ประชาชนสามารถมีความ
เข้าใจและสามารถเข้าถึง
การสื่อสารจากการ
ประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น
2
2
2
2
2
ทาให้ประชาชนได้รับรู้
ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง ช่องทาง ข่าวสารและการกระทา
ความดีของบุคคลในพื้นที่
และนอกพื้นที่ และนามา
เป็นตัวอย่างที่ดีได้
ร้อย 85 ร้อย 86 ร้อย 87 ร้อย 89 ร้อย 90 สามารถส่งเอกสารการ
ประเมินได้ตามกาหนด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

7
กลยุทธ์

แนวทาง
ตามกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/
ตัวชี้วัดระดับ
กิจกรรม
ผลผลิต
5. ประกาศเจตนารมณ์ จานวนครั้งการ
ในการต่อต้านการทุจริต ประกาศ
ของ อบต.โคกสูง
เจตนารมณ์
6. การเผยแพร่และ
เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ช่องทาง ประชาสัมพันธ์
การรับเรื่องร้องเรียน
อย่างต่อเนือ่ ง
ผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24
ชั่วโมงที่
http://www.abtkok
sung.go.th

ปี 2560

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

1

1

1

1

ดาเนิน
การอย่าง
ต่อเนื่อง

ดาเนิน
การอย่าง
ต่อเนื่อง

ดาเนิน
การอย่าง
ต่อเนื่อง

ดาเนิน
การอย่าง
ต่อเนื่อง

ปี 2564
1

ผลลัพธ์

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตาบล/พนักงานจ้าง ร่วม
ประกาศเจตนารมณ์เพื่อต่อต้าน
การทุจริต
ดาเนิน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรับรู้
การอย่าง ระบบรับเรื่องร้องเรียนของ
ต่อเนื่อง หน่วยงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด

8
กลยุทธ์

แนวทาง
ตามกลยุทธ์
3. ประยุกต์หลัก 1. นา
ปรัชญา
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
พอเพียงเป็น
พอเพียงมา
เครื่องมือต้าน
ปรับใช้ใน
ทุจริต
การกล่อม
เกลาทาง
สังคมและ
การ
ปฏิบัติงาน
ต่อต้านการ
ทุจริต

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
1. ศึกษาดูงานโครงการ
พระราชดาริตามรอย
เบื้องพระยุคลบาทและ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต
จานวนกิจกรรม
โครงการศึกษาดู
งานโครงการ
พระราชดาริฯ
ประจาปี

2. โครงการสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

จานวน
ประชาชนใน
ตาบลโคกสูง

ปี 2560
1

80 คน

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ผลลัพธ์
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ร้อยละ 80 มีความรู้
ความเข้าใจสามารถนา
องค์ความรู้ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้จริง
ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด
การเรียนรู้และเข้าใจ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1

1

1

1

80 คน

80 คน

80 คน

80 คน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัด

กองสวัสดิการ
สังคม
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กลยุทธ์

แนวทาง
แผนงาน/โครงการ/
ตามกลยุทธ์
กิจกรรม
4. เสริมพลังการ 1. สร้าง
1. กิจกรรมการติดป้าย
มีส่วนร่วมของ ชุมชนเฝ้า
ประชาสัมพันธ์กรณีพบ
ชุมชน
ระวัง
เห็นการทุจริต
(Community) ต่อต้าน
และบูรณาการ ทุจริต
ทุกภาคส่วนเพื่อ
2. โครงการสร้าง
ต่อต้านการ
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
ทุจริต
เด็ก/เยาวชนตาบลโคก
สูง (กิจกรรม “โตไปไม่
โกง”)

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต
จานวนป้าย
ประชาสัมพันธ์

เด็กและเยาวชน
ตาบลโคกสูง

ปี 2560
2

50 คน

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

2

2

2

2

50 คน

50 คน

50 คน

50 คน

ผลลัพธ์
- จานวนเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต
- นาเรื่องที่ได้รับการ
ร้องเรียนไปดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข
เด็กและเยาวชนมีจิต
สาธารณะ และพร้อมที่
จะเสียสละประโยชน์
ส่วนตัว เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัด

กองสวัสดิการ
สังคม
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กลยุทธ์

แนวทางตามกล
แผนงาน/โครงการ/
ยุทธ์
กิจกรรม
2. สร้างความตื่นตัว 1. โครงการเคลื่อนที่
ในการแสดงออกต่อ อบต. พบประชาชน
เหตุการณ์ทางสังคม
ที่ผิดต่อจริยธรรม
ทางสังคมหรือ
กฎหมาย และ
ผลักดันให้เกิดการ
ลงโทษทางสังคม
(Social Sanction)
และทางกฎหมายบน
พื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและ
เหตุผล

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต
จานวนป้าย
ประชาสัมพันธ์

3. บูรณาการทุกภาค 1. การจัดตั้งศูนย์รับ
ส่วนเพื่อต่อต้านการ เรือ่ งราวการร้องเรียน
ทุจริต
การทุจริตในองค์กร

จานวนศูนย์ฯ

ปี 2560
2

1

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

2

2

2

1

2

1

1

1

ผลลัพธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับการ
บริการจากหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนและ
ได้รับรู้นโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตใน
พื้นที่ โดยไม่ต้องเข้ามา
ติดต่อ ณ สานักงาน

สานักปลัด

- ประชาชนสามารถ
เข้าถึงศูนย์รับเรื่องการ
ร้องเรียนมากยิ่งขึ้น

สานักปลัด
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2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
เป้าหมาย
1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
2. ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

แนวทางตามกล
ยุทธ์
1. วางมาตรการ 3. การเผยแพร่
เสริมในการสกัด ข้อมูลข่าวสารที่
กั้นการทุจริตเชิง เกี่ยวข้องกับ
นโยบายบนฐาน นโยบาย
ธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริมให้
การมีการศึกษา
วิเคราะห์
ติดตาม และ
ตรวจสอบ การ
ทุจริตเชิง
นโยบายใน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

2. เผยแพร่องค์
ความรู้ในการ
ดาเนินนโยบาย
อย่างโปร่งใส
และไร้การทุจริต
ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
1. กิจกรรมการเผยแพร่
นโยบายต่าง ๆ ที่สาคัญ
และเกี่ยวข้องกับ
ประชาชนโดยตรงของ
หน่วยงานราชการให้กับ
ประชาชนรับทราบ ผ่าน
ทางทางสื่อสังคมออนไลน์
1. กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
องค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต
เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง

เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง

ปี 2560

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ดาเนิน
การอย่าง
ต่อเนื่อง

ดาเนิน
การอย่าง
ต่อเนื่อง

ดาเนิน
การอย่าง
ต่อเนื่อง

ดาเนิน
การอย่าง
ต่อเนื่อง

ดาเนิน เผยแพร่และ
การอย่าง ประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง

สานักปลัด

ดาเนิน
การอย่าง
ต่อเนื่อง

ดาเนิน
การอย่าง
ต่อเนื่อง

ดาเนิน
การอย่าง
ต่อเนื่อง

ดาเนิน
การอย่าง
ต่อเนื่อง

ดาเนิน เผยแพร่และ
การอย่าง ประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง ต่อเนื่อง

เผยแพร่และ
ประชาสัมพัน
ธ์อย่าง
ต่อเนื่อง

ผลลัพธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
เป้าหมาย
1. กลไกการป้องกันการทุจริตมีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปลี่ยนแปลงสูก่ ระบวนการทางานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
2. มีการบูรณาการการทางานระหว่างองค์กรทีเ่ กี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต
3. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต
กลยุทธ์
1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบงาน
ป้องกันการ
ทุจริต

แนวทางตามกล
ยุทธ์
1. พัฒนามาตร
เชิงรุกที่สามารถ
แก้ไขปัญหาการ
ทุจริตในแต่ละ
ระดับ

2. สร้างกลไก
การป้องกันเพื่อ
ยับยั้งการทุจริต

1. สร้างกลไก
ป้องกันเพื่อ
ยับยั้งการทุจริต

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
1. โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ
ป.ป.ท. (ITA) ประจาปี

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต
ระดับ
ความสาเร็จของ
การดาเนิน
โครงการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
1. จัดทาป้ายเพื่อรับเรื่อง เจ้าหน้าที่
ร้องเรียนและปัญหาในการ ผู้ปฏิบัติงานทุก
ติดต่อรับบริการ
คนตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่และไม่
แสวงหา
ผลประโยชน์
2. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ จัดทาสื่อ
ความรู้เรื่องเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์
ป้องกันการทุจริต
เผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง

ปี 2560

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ผลลัพธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัด

5

5

5

5

5

-

2

2

2

2

2

ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
และไม่เกิดการทุจริต

ดาเนิน
การอย่าง
ต่อเนื่อง

ดาเนิน
การอย่าง
ต่อเนื่อง

ดาเนิน
การอย่าง
ต่อเนื่อง

ดาเนิน
การอย่าง
ต่อเนื่อง

ดาเนิน เพื่อกระตุ้นและสร้าง
การอย่าง จิตสานึกในการต่อต้าน
ต่อเนื่อง การทุจริต
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กลยุทธ์
3. พัฒนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
ลดปัญหาการ
ทุจริต

4. พัฒนา
รูปแบบการ
สื่อสาร
สาธารณะเชิง
สร้างสรรค์เพื่อ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

แนวทางตามกล
ยุทธ์
1. พัฒนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใน
ระบบ
บริหารงาน
สาธารณะ เพื่อ
ลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช้
ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่รัฐ

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
1. จัดทาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์
abtkoksung.go.th
เพื่อเป็นช่องทางอานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ผู้มาติดต่อในการดาวน์
โหลดแบบฟอร์มคาขอ
อนุญาต ขั้นตอน ระเบียบ
กฎหมายและแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริตของเจ้าหน้าที่

1. พัฒนาและ
ยกระดับรูปแบบ
การสื่อสาร
สาธารณะเพื่อ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

1.รณรงค์การต่อต้านการ
ทุจริตภายในองค์กรผ่าน
ทาง Application Line
หรือสื่อ Social

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต
-เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานทุก
คนตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่และไม่
เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตและไม่
แสวงหา
ผลประโยชน์
-ประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับ
บริการมีความ
พึงพอใจอยู่ใน
เกณฑ์ระดับ ดี
มาก
จานวนครั้งที่มี
การรณรงค์

ปี 2560

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ผลลัพธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

80

80

80

80

80

ประชาชนผู้มาติดต่อมี
ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

สานักปลัด

1

1

1

1

1

กระตุ้นและสร้างจิต
สานุกไม่ทุจริตและคอร์
รัปชัน

สานักปลัด
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
เป้าหมาย
1. การปฏิบัตงิ านด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. คดีการทุจริตและการกระทาทุจริตลดน้อยลง
กลยุทธ์
1. ปรับปรุง
ระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ

แนวทางตามกล
ยุทธ์
1. การปรับปรุง
ระบบการรับ
เรื่องร้องเรียน
ของหน่วยงาน
ต่อต้านการ
ทุจริตต่างๆ ให้มี
ความรวดเร็ว
เข้าถึงได้โดยง่าย
2. การสร้าง
ความเชื่อมั่น
และความ
ไว้วางใจต่อ
ระบบการรับ
เรื่องร้องเรียน

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
1. ช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ จาก
ประชาชน
2. เสริมสร้างกลไกหรือ
ช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน
1. การรับเรื่องร้องเรียน
และติดตาม การจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ของหน่วยงานในสังกัด

2. ประชาสัมพันธ์ระบบ
การรับเรื่องร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต
จานวนช่อง
ทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน

ปี 2560

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ผลลัพธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

5

5

5

5

5

-

สานักปลัด

ช่องทางการ
ร้องเรียน

1

1

1

1

1

ประชาชนมีช่องทางการ
ร้องเรียนเพิ่มขึ้น

สานักปลัด

ร้อยละของการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริตที่
ดาเนินการได้
ตามระยะเวลาที่
กาหนด
จานวนครั้ง/ปี

90

90

90

90

90

-

สานักปลัด

6

6

6

6

6

- การป้ององค์กรที่
โปร่งใส (Zero
Corruption)

สานักปลัด
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ส่วนที่ 3 การนาแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบไปสู่การปฏิบัติและติดตาม
ประเมินผล
1. การนาแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโคกสูงไปสู่การปฏิบัติ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสูงมีแนวทางในการขับเคลื่อนแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. การถายทอดแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ในรูปแบบที่สาคัญ ได้แก่
1.1 การถายทอดโดยตรงระหวางบุคคล เชน การพบปะพูดคุย การประชุม เปนตน
1.2 การถายทอดผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ เชน เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกสูง เปนตน
2. แจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสูงปฏิบัติราชการภายใต้กรอบแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ
2. การติดตามประเมินผล
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสูงมีแนวทางการติดตามประเมินผลแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ดังนี้
1. รายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้อาเภอทราบอย่างต่อเนื่อง
2.
การพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ เพื่อรับทราบ
ผลการดาเนินงาน รวมทั้งปญหาและอุปสรรคตาง ๆ

