แผนปฏิบัติราชการดานการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำป$งบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
กลุ+มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร 045 – 611139
มีนาคม 2564

คำนำ
แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จังหวัดศรีสะเกษ จัดทำขึ้นตามกรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร/ชาติว0าด1วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช1เป=นกรอบแนวทางการ
บริห ารจัด การ การกำกั บ เร0งรัด ติ ด ตามประเมิน ผลการดำเนิ น งานด1านการปองกัน ปราบปรามการทุ จ ริตและ
ประพฤติมิชอบของจังหวัด
แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกอบด1 วยเนื้ อหา 3 ส0 วน ได1 แก0 ส0 วนที่ 1 นโยบายสำคั ญ ส0 วนที่ 2 กรอบแนวทางการดำเนิ นงานปองกั นและ
ปราบปรามการทุจริตของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และส0วนที่ 3 แผนปฏิบัติการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษหวังเป=นอย0างยิ่งว0า แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดศรีสะเกษ ฉบับนี้ จะเป=นประโยชน/แก0ผู1บริหารส0วนราชการ และบุคลากรของ
หน0 วยงานในสั งกั ดส0 วนภู มิ ภาค สำหรั บเป= นแนวทางการบริ หารจั ดการ การกำกั บ เร0 งรั ด ติ ดตามประเมิ นผลการ
ดำเนินงานด1านการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัด เพื่อให1เกิดประโยชน/สูงสุดแก0ทาง
ราชการและประชาชน

สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
กลุ0มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
มีนาคม 2564

สารบัญ
หนา
ส0วนที่ 1 นโยบายสำคัญ
ยุทธศาสตร/ชาติว0าด1วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ/ จันทร/โอชา
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห0งชาติที่ 69/2559
เรื่อง มาตรการปองกันและแก1ไขปGญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ
แผนยุทธศาสตร/กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564
ส0วนที่ 2 กรอบแนวทางการดำเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส0วนที่ 3 แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดศรีสะเกษ
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ส+วนที่ 1 ความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร8นโยบายรัฐบาล จังหวัดศรีสะเกษ
1.1 ยุทธศาสตร88ชาติว+าดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
วิสัยทัศน8
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
คำอธิบายวิสัยทัศน8
ประเทศไทยในระยะ 5 ปข1างหน1า จะมุ0งสู0การเป=นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป=นสังคม
มิติใหม0ที่ประชาชนไม0เพิกเฉยต0อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได1รับความร0วมมือจากฝIายการเมือง หน0วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิ ทักษ/ รักษาผลประโยชน/ ของชาติ และประชาชน เพื่ อให1 ป ระเทศไทย มีศักดิ์ ศรีและ
เกียรติภูมิในด1านความโปร0งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

พันธกิจ
“สรางวัฒนธรรมต+อตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส+วนแบบบูรณา
การและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานสากล”

เปาประสงค8เชิงยุทธศาสตร8
ประเทศไทยได1 รั บ การประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู1 ก ารทุ จ ริ ต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทย ไม0น1อยกว0าร1อยละ 50

วัตถุประสงค8หลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมร0วมต1านการทุจริตในวงกว1าง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ0งต1านการทุจริตในทุกภาคส0วน
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย0างเท0าทันด1วยนวัตกรรม กลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช1กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป=นธรรม และได1รับความร0วมมือจาก
ประชาชน
5. ดั ช นี ก ารรั บ รู1 ก ารทุ จ ริ ต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมี ค0 า คะแนน ใน
ระดับที่สูงขึ้น

ยุทธศาสตร8
ยุทธศาสตร/มีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด1านการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
โดยกำหนดยุทธศาสตร/การดำเนินงานหลักออกเป=น 6 ยุทธศาสตร/ ดังนี้
1. สร1างสังคมที่ไม0ทนต0อการทุจริต
2. ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต0อต1านการทุจริต
3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
4. พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู1การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
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ยุทธศาสตร8ที่ ๑“สรางสังคมที่ไม+ทนต+อการทุจริต”

คำอธิบาย
ยุท ธศาสตร/ “สรางสั งคมที่ ไม+ ท นต+ อ การทุ จ ริ ต ” เป= น แนวทางยุ ท ธศาสตร/ที่ มุ0งเน1 น ให1 ความสำคั ญ ใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมให1เกิดภาวะ “ที่ไม0ทนต0อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต0กระบวนการกล0อมเกลาทาง
สังคมในทุกช0วงวัย ตั้งแต0ปฐมวัย เพื่อสร1างวัฒนธรรมต0อต1านการทุจริต และปลูกฝGงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัต ย/
สุจ ริต เป=น การดำเนิน การผ0า นสถาบัน หรือกลุ0ม ตัว แทนที่ท ำหน1า ที่ในการกล0อมเกลาทางสังคม ให1มีค วามเป= น
พลเมืองที่ดี มีจิต สาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส0วนรวม และเสริมสร1างให1 ทุกภาคส0วนมีพฤติกรรม
ที่ไม0ยอมรับ และต0อต1านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ0านการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู1 อัน จะนำมาสู0
การปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรม ตลอดจนส0งเสริมและเสริมสร1างบทบาทของสื่ อมวลชน กลุ0มทางสังคม และองค/ก ร
วิชาชีพในการสร1างสังคมโปร0งใสด1วยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคส0วนที่เกี่ยวข1องเพื่อให1ปฏิบัติไป
ในทิ ศทางเดี ย วกั น บนพื้ น ฐานของการประยุ กต/ ใช1 ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง รวมทั้ งแนวทางที่ ได1 จาก
“Benchmarking” โดยถอดบทเรี ยนและแนวทางการดำเนิ นงานด1 านการปองกั นการทุ จริ ตจากประเทศต0 า ง ๆ ที่
ประสบความสำเร็จด1านการปองกันการทุจริต และปลูกฝGงค0านิยมในความซื่อสัตย/สุจริต ตลอดจนไม0ยอมรับการ
ทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใช1ให1สอดคล1องและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปGญหาของประเทศไทย ควบคู0กับการ
ดำเนินการต0อยอดกลไกหรือแนวทางที่มีอยู0เดิม ด1วยการบูรณาการและเปjดโอกาสให1กับทุกภาคส0วนให1เข1ามามีส0ว น
ร0ว มในการแก1ไ ขปG ญ หาอย0า งต0อ เนื่อ งและได1รับ การสนับ สนุน อย0า งเพีย งพอเพื่อ ให1เ กิ ด ผลเป=น รูป ธรรมทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว
ยุทธ/ศาสตร/ที่ 1 กำหนดกลยุทธ/ และแนวทางตามกลยุทธ/ ดังนี้

กลยุทธ8

กลยุทธ8ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช0วงวัยตั้งแต0ปฐมวัยให1สามารถแยกระหว0างผลประโยชน/ส0วนตัวและ
ผลประโยชน/ส0วนรวม
แนวทางตามกลยุทธ/
1. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนำเสนอ/รูปแบบ การปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยก
ระหว0างผลประโยชน/ส0วนตัวและผลประโยชน/ส0วนรวม ในทุกระดับ
2. การกำหนด พั ฒ นา หรื อ ปรั บ ปรุ ง มาตรฐานทางจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ และมี ก าร
ประกาศใช1อย0างจริงจัง
กลยุทธ8ที่ 2 ส0งเสริมให1มีระบบและกระบวนการกล0อมเกลาทางสังคมเพื่อต1านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ/
1. กล0อมเกลาทางสังคมในทุกช0วงวัยตั้งแต0ปฐมวัย เพื่อสร1างพลเมืองที่ดี
2. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู1สำหรับทุกช0วงวัยตั้งแต0ปฐมวัย
3. พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ
4. การใช1เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การเสริมบทบาทการกล0อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค/กรวิชาชีพ
6. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป=นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
กลยุทธ8ที่ 3 ประยุกต/หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป=นเครื่องมือต1านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ/
1. นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช1ในการกล0อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต0อต1านการทุจริต
2. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนำเสนอ/รูปแบบการปองกันการทุจริตตามแนวทาง
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ
3. พัฒนาระบบและจัดการองค/ความรู1การปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-5กลยุทธ8ที่ ๔ เสริมพลังการมีส0วนร0วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส0วนเพื่อต0อต1านการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ/
1. สร1างชุมชนเฝาระวัง ต0อต1านทุจริต
2. สร1างความตื่นตัวในการแสดงออกต0อเหตุการณ/ ทางสังคมที่ผิดต0อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย
และผลักดันให1เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข1อเท็จจริงและเหตุผล
3. บูรณาการทุกภาคส0วนเพื่อต0อต1านการทุจริต

ยุทธศาสตร8ที่ ๒ “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต+อตานการทุจริต”
คำอธิบาย
จากสถานการณ/ความขัดแย1งในสังคมไทยในห1วงระยะกว0าทศวรรษที่ผ0านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข1อ
เรีย กร1องหรือประเด็น การชุมนุ มประท1 วงของประชาชนทุ กกลุ0ม ทุ กฝIายที่ มีต0 อทุ กรัฐบาลที่ ผ0านมา จะเห็ นได1ว0 า
ประชาชนทุกกลุ0มทุกฝIายต0างมีข1อเรียกร1องที่สอดคล1องร0วมกันประการหนึ่งคือ การต+อตานการทุจริตของรัฐบาล
และเจาหนาที่ รัฐ อาจกล0าวได1ว0 าปG ญ หาการทุ จริต นั้ น เป= น เสมือนศู น ย/กลางของปG ญ หาความขั ด แย1 งทั้ งมวลของ
สังคมไทยในห1วงเวลากว0าหนึ่งทศวรรษที่ผ0านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ0ม
ทุกฝIายที่ไม0ยอมรับและไม0อดทนต0อการทุจริตประพฤติมิชอบไม0ว0าจะเป=นรัฐบาลใดก็ตาม ย0อมสะท1อนให1เห็ นถึง
เจตจำนงทางการเมืองอันแน0วแน0ของประชาชนไทยทุกกลุ0มทุกฝIาย ที่ต1องการให1การบริหารราชการแผ0นดินของ
รั ฐ บาลและการปฏิ บั ติ งานของเจ1 า หน1 า ที่ รั ฐ เป= น ไปด1 ว ยความโปร0 งใส ปราศจากการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ ซึ่ ง
รัฐธรรมนูญฉบับปGจจุบันก็ตอบรับต0อเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการต0อต1านการทุจริตอย0างเห็นได1
ชัดเจน โดยปรากฏทั้งในส0วนคำปรารภอันเป=นส0วนแสดงเจตนารมณ/ของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏ
ทั้งในส0วนเนื้อหาสาระในหมวดต0าง ๆ อันเป=นการจัดโครงสร1างและระเบียบทางการเมืองการปกครองที่นำไปสู0การ
สร1างสังคมที่โปร0งใสปราศจากการทุจริต ซึ่งร0างรัฐธรรมนูญฉบับปGจจุบันสะท1อนให1เห็นได1อย0างชัดเจน ถึงความเห็น
พ1องต1องกันว0าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยที่ผ0านมามิได1มีเสถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบร1อยเป=นเพราะ
ผู1นำไม0นำพาหรือไม0นับถือยำเกรงกฎเกณฑ/การปกครองบ1านเมือง ทุจริตฉ1อฉลหรือบิดเบือนอำนาจ รัฐธรรมนูญฉบับ
นี้จึงได1มีการวางกลไกปองกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข1มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให1ผู1บริหาร
ที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลได1เข1ามามีอำนาจในการปกครองบ1านเมืองหรือเข1ามาใช1อำนาจตามอำเภอใจ
ดังนั้น เพื่อเป=นการสนองตอบต0อเจตจำนงทางการเมืองในการต0อต1านการทุจริตอันแน0วแน0ของประชาชน
ที่ ป รากฏให1 เห็ น อย0 า งเด0 น ชั ดในห1 ว งเวลากว0 า หนึ่ งทศวรรษที่ ผ0 านมาให1 ดำรงอยู0 อย0 า งต0 อเนื่ อง และเพื่ อเป= น การ
สนองตอบต0อเจตนารมณ/ของรัฐธรรมนูญฉบับปGจจุบัน ยุทธศาสตร/ชาติว0าด1วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 จึงได1กำหนดให1มียุทธศาสตร/การนำเจตจำนงทางการเมืองในการต0อต1านการทุจริตไปสู0การปฏิบัติอย0าง
เป=นรูปธรรมและสอดคล1องเป=นหนึ่งเดียวกัน โดยเป=นยุทธศาสตร/ที่มุ0งเน1นให1ประชาชนและรัฐบาลมีการนำเจตจำนง
ทางการเมื องการปกครองในเรื่องการต0 อต1 านการทุ จริตไปสู0การปฏิ บั ติ ของทุ กภาคส0ว นอย0างเป= นรูป ธรรมและมี
ความเห็นพ1องสอดคล1องเป=นเดียวหนึ่งกัน อันจะเป=นส0วนหนึ่งในการสร1างสังคมไทยให1มุ0งสู0สังคมที่มีค0านิยมร0วม ใน
การต0อต1 านการทุ จริต อัน เป= นเจตจำนงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญ ฉบับ ปGจจุบั นที่ มุ0งแก1ไขปGญ หาการเมืองการ
ปกครองไทยให1เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร1อยในท1ายที่สุด

-6ยุทธ/ศาสตร/ที่ 2 กำหนดกลยุทธ/ และแนวทางตามกลยุทธ/ ดังนี้

กลยุทธ8
กลยุทธ8ที่ ๑ พัฒนากลไกการกำหนดให1นักการเมืองแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต0อต1านการทุจริตต0อสาธารณชน
แนวทางตามกลยุทธ/
1. กำหนดให1นักการเมืองต1องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต0อต1านการทุจริตต0อสาธารณชนก0อนลงสมัคร
รับเลือกตั้งหรือก0อนดำรงตำแหน0งทางการเมือง
2. กำหนดให1พรรคการเมืองจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการต0อต1าน
การทุจริตและเผยแพร0ให1แก0ประชาชน
กลยุทธ8ที่ ๒ เร0งรัดการกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ1าหน1าที่รัฐในทุกระดับ
1. ศึกษาและกำหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ1าหน1าที่รัฐ
2. การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ1าหน1าที่รัฐโดยประชาชน
3. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ1าหน1าที่รัฐ
กลยุทธ8ที่ ๓ สนับสนุนให1ทุกภาคส0วนกำหนดกลยุทธ/และมาตรการสำหรับเจตจำนงในการต0อต1านการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ/
1. ศึกษาและวิเคราะห/แนวทางการกำหนดกลยุทธ/และมาตรการในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมืองใน
การต0อต1านการทุจริต ทั้งในระดับชาติและท1องถิ่น
2. ประสานความร0 ว มมื อระหว0 างภาคส0 ว นต0 า ง ๆ ในการกำหนดกลยุ ท ธ/ และมาตรการในการปฏิ บั ติ
เจตจำนงทางการเมืองในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3. การส0งเสริมเจตจำนงทางการเมืองในระดับประชาชน
กลยุทธ8ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด1านการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให1ได1รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ0ายประจำปที่มีสัดส0วนเหมาะสมกับการแก1ปGญหา
แนวทางตามกลยุทธ/
1. ศึกษาวิเคราะห/แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด1านการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
2. จัดทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด1านการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม
กลยุทธ8ที่ ๕ ส0งเสริมการจัดตั้งกองทุนต0อต1านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให1
การสนับสนุนทุนตั้งต1น
แนวทางตามกลยุทธ/
1. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต0อต1านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล
2. พัฒนาตัวแบบกองทุนต0อต1านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
กลยุทธ8ที่ ๖ ประยุกต/นวัตกรรมในการกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานตามเจตจำนงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองที่ได1แสดงไว1ต0อสาธารณะ
แนวทางตามกลยุทธ/
1. กำหนดให1พรรคการเมืองต1องแสดงแนวทางในการดำเนินนโยบายและการใช1งบประมาณต0อนโยบายนั้น ๆ ก0อน
ที่จะจัดให1มีการเลือกตั้ง
2. จัดทำระบบฐานข1อมูลแนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริตในแต0ละโครงการที่พรรคการเมืองได1
หาเสียงไว1กับประชาชน
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ยุทธศาสตร8ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”

คำอธิบาย
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน/ หรือการเอื้อประโยชน/หรือการ
ขัดกันระหว0างประโยชน/ส0วนตัวกับผลประโยชน/ส0วนรวมอันเกิดจากการใช1อำนาจทางบริหารในการเสนอโครงการ
หรือการดำเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป=นผลให1ตนเองหรือบุคคลอื่นได1ประโยชน/จากการดำเนินตามโครงการ
หรือกิจการนั้น ๆ และทำให1เกิดความเสียหายแก0รัฐการทุจริตในรูปแบบดังกล0าวเป=นปGญหาที่พบมากขึ้นในปGจจุบัน
ก0อให1เกิดผลเสียต0อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย0างมหาศาลซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ0านมาพบว0าการ
ทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช1ช0องว0างทางกฎหมายเข1าแสวงหาประโยชน/ส0วนตน โดยพบตั้งแต0ขั้นตอนการกำหนด
นโยบายของพรรคการเมือง การใช1 อำนาจอย0างไม0โปร0งใส อย0างไรก็ ตาม แม1 ว0าผลการวิจั ยได1ชี้ให1เห็ นว0าโครงการ
พัฒนาสาธารณะต0าง ๆ สามารถถูกใช1เป=นเครื่องมือในการทุจริตได1ตลอดเวลาแต0การทุจริตเชิงนโยบายก็มักจะเกิดขึ้น
ในขั้นการกำหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผ0นดิน เนื่องจากเป=นวาระแรกที่นโยบายของพรรคการเมือง
ถูก กำหนดให1 เป= น รู ป ธรรม ที่ ผ0 านมามี ห ลายองค/ กรอิ ส ระและหลายหน0 ว ยงานพยายามหาแนวทางแก1 ไขปG ญ หา
ดังกล0าว แต0เนื่องจากข1อจำกัดในเรื่องอำนาจหน1าที่ตามกฎหมายไม0ได1มีการกำหนดให1มีอำนาจยับยั้งโครงการที่อาจ
นำไปสู0การทุจริตได1 รวมถึงขาดการประสานงานระหว0างหน0วยงานในการตรวจสอบนโยบายหรือโครงการต0าง ๆ ที่
อาจก0อให1เกิดการทุจริตเชิงนโยบายร0วมกัน
ยุทธศาสตร/ช าติว0าด1 วยการปองกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ระยะที่ 3 จึงได1 กำหนดให1 มียุ ทธศาสตร/
“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป=นยุทธศาสตร/ที่มุ0งปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการกำหนด
มาตรการกลไก เสริ มสร1 างธรรมาภิ บาล ตั้ งแต0 เริ่ มขั้ น ก0 อตั วนโยบาย (Policy formation) ขั้ น การกำหนดนโยบาย
(Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)
ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นปอนข1อมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธ/ศาสตร/ที่ 3 กำหนดกลยุทธ/ และแนวทางตามกลยุทธ/ ดังนี้

กลยุทธ8

กลยุทธ8ที่ ๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ/
1. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง
2. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก0อตัวนโยบาย
3. การเผยแพร0ข1อมูลข0าวสารที่เกี่ยวข1องกับนโยบาย
4. พัฒนากรอบชี้นำการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาเกณฑ/ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI)
6. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต0อสังคม
7. กำหนดมาตรการวิเคราะห/ความเสี่ยงและการใช1จ0ายงบประมาณ
หมายเหตุ : (เพื่อแก1ไขการทุ จริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช0น มีการเอื้อประโยชน/กันระหว0างภาค
การเมือง ภาคธุรกิจ เป=นต1น การทุจริตในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ เช0น มีความพยายามผันงบประมาณเข1าสู0เขต
พื้นที่เลือกตั้งของนักการเมือง เป=นต1น และการทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เช0น การทุจริตใน
ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ1าง ซึ่งเป=นขั้นตอนที่เกิดการทุจริตมากที่สุด เป=นต1น)
8. เสริมสร1างความโปร0งใสในกระบวนการพิจารณาร0างกฎหมายที่เกี่ยวข1อง
9. การกำหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู1ดำรงตำแหน0งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย
10.การกำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝIาฝwนจริยธรรมหรือเป=นความผิดในทางบริหาร
11.การสร1างกลไกการตรวจสอบการใช1อำนาจของฝIายบริหาร
12.พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร1างความโปร0งใสในการนำนโยบายไปสู0การปฏิบัติ
13.บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย

-8กลยุทธ8ที่ ๒ การรายงานผลสะท1อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback)
แนวทางตามกลยุทธ/
1. บูรณาการและประมวลผลข1อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
กลยุทธ8ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนำนโยบายไปปฏิบัติ
แนวทางตามกลยุทธ/
1. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการส0งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให1เข1ามามีส0วน
ร0วมในการตรวจสอบ
กลยุทธ8ที่ 4 ส0งเสริมให1มีการศึกษา วิเคราะห/ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค/กร
ปกครองส0วนท1องถิ่น
แนวทางตามกลยุทธ/
1. ศึกษา วิเคราะห/ เพื่อสร1างองค/ความรู1ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค/กรปกครองส0วนท1องถิ่น
2. เผยแพร0องค/ความรู1ในการดำเนินนโยบายอย0างโปร0งใสและไร1การทุจริตให1แก0องค/กรปกครองส0วนท1องถิ่น

ยุทธศาสตร8ที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
คำอธิบาย
ยุทธศาสตร/นี้มุ0งเน1 นการพัฒ นากลไกและกระบวนงานด1านการปองกันการทุจริตของประเทศไทยให1มี
ความเข1มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำให1การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม0เกิดขึ้น
โดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกด1านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสร1างการปฏิบัติงานของ
หน0วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให1มีธรรมาภิบาล

กลยุทธ8
กลยุทธ8ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ/
1. พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก1ไขปGญหาการทุจริตในแต0ละระดับ
2. พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการระหว0างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
3. เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข1ามามีส0วนร0วมกับระบบการปองกันการทุจริต
4. ยกระดับกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปองกันการทุจริต
กลยุทธ8ที่ ๒ สร1างกลไกการปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ/
1. สร1างกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
2. นำข1อเสนอแนะจากกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู0การปฏิบัติ
3. กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำข1อเสนอแนะไปสู0การปฏิบัติ
กลยุทธ8ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปGญหาการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ/
1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช1ดุลยพินิจของเจ1าหน1าที่รัฐ
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปjดโอกาสให1ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู1 และหาข1อมูล
เกี่ยวกับการปองกันการทุจริต (กำหนดเรื่องที่ประชาชนให1ความสนใจ)

-9กลยุทธ8ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร1างสรรค/เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2. กำหนดแผนการติดต0อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC)1 เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลยุทธ8ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห/และบูรณาการระบบการประเมินด1านคุณธรรมและความโปร0งใสในการ
ดำเนิ น งานของหน0 ว ยงาน เพื่ อ เชื่ อมโยงกั บ แนวทางการยกระดั บ คะแนนดั ช นี การรั บ รู1ก ารทุ จ ริ ต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ/
1. พัฒนาเกณฑ/มาตรฐานการประเมินด1านคุณธรรมและความโปร0งใสในการดำเนินงานของหน0วยงาน
2. การบูรณาการระบบการประเมินด1านคุณธรรมและความโปร0งใสในการดำเนินงานของหน0วยงาน
กลยุทธ8ที่ 6 สนับสนุนให1ภาคเอกชนดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ/
1. ส0งเสริมการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. สร1างแรงจูงใจในการเป=นตัวอย0างองค/กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
3. กำหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส0วนเกี่ยวข1องกับการทุจริต อย0างเด็ดขาดและรุนแรง
กลยุทธ8ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค/ความรู1เชิงสร1างสรรค/ของบุคลากรด1านการปองกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ/
1. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด1านงานปองกันและปราบปรามการทุจริต ให1มีความเป=นมือ
อาชีพและเป=นไปตามมาตรฐานสากล
2. ต0อยอด ขยายผล องค/ความรู1เชิงสร1างสรรค/ สำหรับการปองกันการทุจริต
กลยุทธ8ที่ 8 การพัฒนาระบบและส0งเสริมการดำเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว0าด1วยการต0อต1าน
การทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 - UNCAC 2003)
แนวทางตามกลยุทธ/
1. นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปองกันเพื่อต0อต1านการทุจริต
2. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ1าหน1าที่ของรัฐให1รองรับการปองกันการทุจริต
3. สร1างแนวทางการปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ1างและการจัดการคลังของรัฐ
4. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห/ข1อมูลข0าวสารเกี่ยวกับการทุจริต

ยุทธศาสตร8ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”

คำอธิบาย
ยุ ทธศาสตร/ การปฏิ รู ป กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุ จ ริ ต เป= น ยุ ท ธศาสตร/ที่ มุ0งเน1 น การ
ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต0าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให1สามารถดำเนินการได1
อย0างรวดเร็ว มีป ระสิทธิภาพและเป=น ที่ย อมรับ ตั้งแต0การปรับ ปรุงระบบการรับ เรื่องร1องเรียนเข1าสู0กระบวนการ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต การพั ฒ นาระบบการตรวจสอบทรั พ ย/ สิ น เพื่ อตรวจสอบการทุ จ ริ ต การปฏิ รู ป กลไกและ
กระบวนการในการสอบสวนและไต0สวน การปรับปรุงและบูรณาการขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานของ
หน0วยงานปราบปรามการทุจริตให1มีความรวดเร็ว การพัฒ นากลไกพิเศษในการดำเนินคดีที่รวดเร็วมากขึ้น การ
วางแผนกำหนดทิ ศทางในการปราบปรามการทุ จริต ตามสถิติและฐานข1อมู ลระดับ ความเสียหาย/ความเร0งด0วน/
จำนวนของคดี การทุ จ ริ ต การศึ กษาวิ เคราะห/ พ ลวั ต ของการทุ จ ริ ต เพื่ อตรากฎหมายปองกั น การทุ จ ริ ตในเชิ งรุ ก
การบูรณาการข1อมูลและข0าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให1ลดการดำเนินงาน
ที่ล0าช1าและซ้ำซ1อน การคุ1มครองพยานและผู1แจ1งเบาะแสในคดีทุจริตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให1การ

- 10 ดำเนินคดีเป=นไปได1อย0างรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงที่สุดแล1วก็จะมีการเผยแพร0เปjดโปงให1สาธารณชนและสังคมเกิดความ
ตระหนักและเกรงกลัวในการกระทำการทุจริต รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริต
ตามแนวทางของอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว0 า ด1 ว ยการต0 อ ต1 า นการทุ จ ริ ต ค.ศ. 2003 (United Nations
Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC 2003) ด1วย ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ดั ง กล0 า วจะมุ0 ง เน1 น การดำเนิ น การโดยการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการตราเป= น กฎหมาย
(Legislation) การบังคับใช1กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผู1กระทำผิด (Judiciary) การบูร
ณาการร0วมกันของหน0วยงานต0าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใช1เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต0าง ๆ ให1มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร/นี้จะทำให1การปราบปรามการ
ทุ จริต เป= น ไปอย0 างรวดเร็วและมี ป ระสิทธิ ภ าพมากยิ่งขึ้ น คดีการทุ จ ริต ต0 าง ๆ ถู กดำเนิ น การอย0า งรวดเร็ว และ
ผู1กระทำการทุจริตได1รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริต
และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได1ในที่สุด
ยุทธ/ศาสตร/ที่ 5 กำหนดกลยุทธ/ และแนวทางตามกลยุทธ/ ดังนี้

กลยุทธ8
กลยุทธ8ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร1องเรียนการทุจริตให1มีประสิทธิภาพ
แนวทางตามกลยุทธ/
1. การปรับ ปรุงระบบการรั บ เรื่องร1องเรีย นของหน0 วยงานต0 อต1า นการทุ จริ ตต0 าง ๆ ให1 มีความรวดเร็ ว
เข1าถึงได1โดยง0าย
2. การสร1างความเชื่อมั่นและความไว1วางใจต0อระบบการรับเรื่องร1องเรียน
กลยุทธ8ที่ 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต1องของทรัพย/สินและหนี้สิน
แนวทางตามกลยุทธ/
1. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกต1องของทรัพย/สินและหนี้สิน
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
2. การกำหนดกลุ0มเปาหมายในการตรวจสอบทรัพย/สินและหนี้สินให1ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
กลยุทธ8ที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ
แนวทางตามกลยุทธ/
1. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให1มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑
และ 244)
2. การสร1างมาตรฐานการดำเนินการปราบปรามการทุจริต
3. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา
๒๒๑ และ 244)
4. การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน0วยงานภาครัฐต1นสังกัด
กลยุทธ8ที่ ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใช1กฎหมายในการปราบปรามการทุจ ริตให1เท0า ทัน ต0อพลวั ต
ของการทุจริตและสอดคล1องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
แนวทางตามกลยุทธ/
1. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให1เท0าทันต0อพลวัตของการทุจริต

- 11 2. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุ นให1 หน0วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ดำเนินการได1อย0างมีประสิทธิภาพ และสอดคล1องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
3. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให1ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก1ไขกฎหมาย
แลกระบวนการปราบปรามการทุจริตให1เป=นไปตามมาตรฐานสากล
4. การบังคับใช1กฎหมายและดำเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเร0งด0วน/สถิติการทุจริต(เชื่อมโยงกับ
รัฐธรรมนูญมาตรา 215)
5. การบังคับใช1กฎหมายและดำเนินคดีเฉพาะในแต0ละพื้นที่ของประเทศ (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 215)
๖. การบูรณาการกับหน0วยงานภาครัฐต1นสังกัดในการบังคับใช1กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัย
ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ1าหน1าที่รัฐ
กลยุทธ8ที่ 5 บูรณาการข1อมูลและข0าวกรองในการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ/
๑. พัฒ นาระบบฐานข1อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว0างหน0 วยงานปราบปรามการทุจริต
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔)
๒. จัดตั้งประชาคมข0าวกรองด1านการปราบปรามการทุจริต
๓. การประสานความร0วมมือกับองค/กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ หน0วยงานประชาสังคมและหน0วยงาน
ธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข1อมูลและข0าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑
และ 244)
กลยุ ท ธ8 ที่ 6 การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการคุ1 ม ครองพยานและผู1 แ จ1 งเบาะแส (Whistleblower) และ
เจ1าหน1าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ/
๑. การมีมาตรการในการคุ1มครองพยานและผู1ให1เบาะแส (whistleblower) ที่มีความน0าเชื่อถือและสร1าง
ความมั่นใจแก0ผู1ถูกคุ1มครองได1
๒. การมีมาตรการในการคุ1มครองเจ1าหน1าที่ผู1ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
๓. การกำหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ1งเบาะแสในคดี
กลยุ ท ธ8 ที่ 7 พั ฒ นาสมรรถนะและองค/ค วามรู 1 เ ชิง สหวิท ยาการของเจ1า หน1า ที ่ใ นกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ/
1. การพัฒนาองค/ความรู1/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู1ในเชิงสหวิทยาการให1แก0เจ1าหน1าที่
ปราบปรามการทุจริต (non-training)
2. การพัฒนาเจ1าหน1าที่ปราบปรามการทุจริตให1มีความรู1/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป=นมาตรฐานและ
เท0าทันต0อพลวัตของการทุจริต (training)
3. การแบ0งปGนความรู1 (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ1าหน1าที่ปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ8ที่ 8 การเปjดโปงผู1กระทำความผิดให1สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทำการ
ทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
แนวทางตามกลยุทธ/
1. การเปjดโปงการทุจริตอย0างสร1างสรรค/และพัฒนาช0องทางในการเผยแพร0เปjดโปงการทุจริตที่เข1าถึงการ
รับรู1ของสาธารณชนอย0างกว1างขวาง

- 12 กลยุ ท ธ8 ที่ 9 การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการคุ1 ม ครองพยานและผู1 แ จ1 งเบาะแส (Whistleblower) และ
เจ1าหน1าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ/
1. จัดให1มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหว0างประเทศตามกรอบ
ความร0วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ยุทธศาสตร8ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย”
คำอธิบาย
ยุทธศาสตร/ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู1เรื่องการทุจริตของประเทศไทย เป=นยุทธศาสตร/ที่มุ0งเน1น การ
ยกระดับมาตรฐานด1านความโปร0งใสและการจัดการการยกระดับค0าดัชนีการรับรู1การทุจริตของประเทศไทย โดย
การศึ กษาวิเคราะห/ ป ระเด็ นการประเมิน และวิธีการสำรวจตามแต0ละแหล0 งข1 อมูล และเร0งรัด กำกั บ ติ ดตามให1
หน0 วยงานที่ เกี่ยวข1องปฏิ บั ติห รือปรับปรุงการทำงาน รวมไปถึงการบู รณาการการทำงานร0วมกัน ระหว0างภาครัฐ
หน0 ว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรม ภาคเอกชน และต0 างประเทศเพื่ อยกระดั บ คะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู1 ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
ยุทธ/ศาสตร/ที่ 6 กำหนดกลยุทธ/ และแนวทางตามกลยุทธ/ ดังนี้

กลยุทธ8
กลยุทธ8ที่ ๑ ศึกษา และกำกับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู1การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ/
1. ศึกษา วิเคราะห/ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตามแต0ละแหล0งข1อมูลที่ใช1สำหรับการจัดอันดับ
ดัชนีการรับรู1การทุจริต (CPI)
2. บูรณาการหน0วยงานที่เกี่ยวข1องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู1เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)
3. เร0งรัด และกำกับ ติดตามการดำเนินการยกระดับดัชนีการรับรู1เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)
4. การจัดการการรับรู1 (Perceptions)
กลยุทธ8ที่ 2 บูรณาการเปาหมายยุทธศาสตร/ชาติว0าด1วยการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับ
ดัชนีการรับรู1การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แนวทางตามกลยุทธ/
1. วิเคราะห/และเชื่อมโยงเปาหมายยุทธศาสตร/ชาติว0าด1วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(ยุทธศาสตร/ที่ 1 – ยุทธศาสตร/ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู1การทุจริต (CPI) ของประเทศ
2. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร/

1.2 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ8 จันทร8โอชา
รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ/ จันทร/โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ0นดินด1าน
ต0างๆ รวม 11 ด1านโดยด1านที่เกี่ยวข1องการส0งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข1อที่ ๑๐
สรุปได1ดังนี้

- 13 นโยบายที่ 10. นโยบายการส+ งเสริ ม การบริ ห ารราชกาแผ+ น ดิ น ที่ มี ธ รรมาภิ บ าลและการปองกั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ดำเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค0าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให1เหมาะสมและเป=นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ1านเมืองที่ดีเพื่อสร1างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการลดต1นทุนดำเนินการของภาคธุรกิจ
เพิ่มศักยภาพในการแข0งขันกับนานาประเทศการรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว1ในระบบราชการโดย
จะดำเนินการตั้งแต0ระยะเฉพาะหน1าไปตามลำดับความจำเป=นและตามที่กฎหมายเอื้อให1สามารถดำเนินการได1ใน
ระยะแรกกระจายอำนาจเพื่อให1ประชาชนสามารถเข1าถึงการบริหารสาธารณะได1รวดเร็วทั้งจะวางมาตรการทาง
กฎหมายมิให1เจ1าหน1าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใช1อำนาจโดยมิชอบก0อให1เกิดการทุจริตหรือสร1างความเสียหายแก0
ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหน1าจะเน1นการปรับปรุงหน0วยงานให1บริการด1านการทำธุรกิจการลงทุน
และด1านบริการสาธารณะในชีวิตประจำวันเป=นสำคัญเสริมสร1างระบบคุณธรรมในการแต0งตั้งและโยกย1ายบุคลากร
ภาครัฐวางมาตรการปองกันการแทรกแซงจากนักการเมืองและส0งเสริมให1มีการนาระบบพิทักษ/คุณธรรมมาใช1ในการ
บริหารงานบุคคลของเจ1าหน1าที่ฝIายต0างๆปรับปรุงและจัดให1มีกฎหมายเพื่อให1ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและการมีผลประโยชน/ทับซ1อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว0าเรื่องนี้เป=นวาระสำคัญเร0งด0วนแห0งชาติและเป=นเรื่อง
ที่ต1องแทรกอยู0ในการปฏิรูปทุกด1านทั้งจะเร0งรัดการดำเนินการต0อผู1กระทำการทุจริตทั้งในด1านวินัยและคดีรวมทั้งให1
ผู1ใช1บริการมีโอกาสประเมินระดับความน0าเชื่อถือของหน0วยงานรัฐและเปjดเผยผลการประเมินต0อประชาชนอีกทั้งจะทำ
กรณีศึกษาที่เคยเป=นปGญหาเช0นการจัดซื้อจัดจ1างการร0วมทุนการใช1จ0ายเงินภาครัฐการปฏิบัติโดยมิชอบซึ่งได1มีคำวินิจฉัย
ขององค/ กรต0 างๆมาเป= นบทเรียนให1 ความรู1แก0เจ1 าหน1 าที่ ของรัฐและประมวลเป= นกฎระเบี ยบหรือคู0 มือในการปฏิ บั ติ
ราชการ

1.3 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห+งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปgญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
เพื่อให1การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห0งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให1แก0ประชาชน
รวมทั้งเพื่อให1เกิดความสงบสุขแก0สังคมและผลประโยชน/ของประเทศชาติโดยรวม ในการปองกันและแก1ไขปGญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห0งชาติจึงมีคำสั่งดังต0อไปนี้
ข1อ 1 ให1ทุกส0วนราชการและหน0วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแก1ไขปGญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในส0วนราชการและหน0วยงานของรัฐ โดยมุ0งเน1นการสร1างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
และส0งเสริมการมีส0วนร0วมจากทุกภาคส0วนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให1เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได1
ข1อ 2 ในกรณีที่มีการกล0าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว0าข1าราชการและเจ1าหน1าที่ของรัฐ กระทำการหรือ
เกี่ยวข1องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู1ใช1หรือผู1สนับสนุน ให1หัวหน1าส0วนราชการและหัวหน1า
หน0วยงานของรัฐดำเนินการตามอำนาจหน1าที่ภายใต1พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ0นดิน พ.ศ. 2534 และ
พระราชกฤษฎีกาว0าด1วยหลักเกณฑ/ วิธีการบริหารกิจการบ1 านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบีย บ
ข1 อ บั งคั บ ที่ เกี่ ย วข1 อ งกั บ การบริ ห ารงานบุ คคล โดยให1 บั งคั บ ใช1 ม าตรการทางวิ นั ย มาตรการทางปกครอง และ
มาตรการทางกฎหมายอย0างเฉียบขาดและรวดเร็ว
ข1อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ1างของส0วนราชการและหน0วยงานของรัฐให1หัวหน1าส0วนราชการและหัวหน1า
หน0วยงานของรัฐมีหน1 าที่ในการควบคุม กำกับดูแล การดำเนินงานให1เป=นไปตามบทบัญ ญั ติแห0งพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว0าด1วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย0างเคร0งครัด
ข1อ 4 กรณีที่หัวหน1าส0วนราชการหรือผู1บังคับบัญชาปล0อยปละละเลย ไม0ดำเนินการตามข1อ 2 และข1อ 3
ให1ถือเป=นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล1วแต0กรณี

- 14 ข1อ 5 ให1สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดำเนินการแสวงหา รวบรวม
และดำเนินการอื่นใด เพื่อให1ได1มาซึ่งข1อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน/เกี่ยวกับ
การทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร0งรัดผลการดำเนินงานตามข1อ 1 ข1อ 2 ข1อ 3 และข1อ 4 แลเรายงฝานผลการ
ปฏิบัติพร1อมทั้งเสนอความเห็นให1คณะรักษาความสงบแห0งชาติทราบและพิจารณาอย0างต0อเนื่อง

ส+วนที่ 2 กรอบแนวทางการดำเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำป$งบประมาณ พ.ศ. 2564

สวนที่ 3

แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำป$งบประมาณ พ.ศ. 2564
จังหวัดศรีสะเกษ

แผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร3ที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธ3ที่ 1 ปรับความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชน3สวนตัวและผลประโยชน3สวนรวม
เปาหมาย
หนวยงาน
ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ3
หนวย คาเปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
รับผิดชอบ
นับ
ครั้ง
12
ไมใช/งบประมาณ 1 ต.ค. 63 - 30 สํานักงานสถิติจังหวัดศรีสะ
การปรับฐานความคิดเจ/าหน/าที่
1 การจัดบอรด “NSO โปรงใส” เพื่อ จํานวนครั้งที่ได/ดําเนินการ
ก.ย. 64
เกษ
จัดทําบอรด "NSO โปรงใส"
ในองคกรให/มีคานิยม รวมต/าน
เผยแพรเอกสารเกี่ยวกับเรื่อง
การทุจริตมีจิตสํานึกสาธารณะ
คุณธรรม จริยธรรมและการ
และสามารถแยกแยะระหวาง
ป(องกันการทุจริต
ผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมและการ
สร/างกระบวนการกลอมเกลา
ทางสังคมในการป(องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอยางเป6น
ระบบ
สํานักงานพัฒนาชุมชนปลอด
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ประชาชนมีความศรัทธาใน
การพัฒนาชุมชน

2 โครงการเสริมสร/างจริยธรรม
ข/าราชการสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดศรีสะเกษ

ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ไม
น/อยกวาร/อยละ 86

3 โครงการฝMกอบรมพัฒนากร
ระหวางประจําการด/านการ
เปลี่ยนแปลง ปN พ.ศ. 2564

พัฒนากรมีความรู/ เกี่ยวกับการ จํานวนพัฒนากรมีความเข/าใจ
จัดซื้อจัดจ/าง โครงการโคก
ในบทบาทในการขับเคลื่อน
หนอง นา โมเดล
กระบวนงาน โคก หนอง นา
โมเดล มีความรู/ในระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ/าง โครงการโคก
หนอง นา โมเดล ร/อยละ 80

คน

136

5,000 บาท

1 ต.ค. 63 - 30 สํานักงานพัฒนุมชนจังหวัด
ศรีสะเกษ
ก.ย. 64

คน

96

145,700 บาท

1 ต.ค. 63 - 30 สํานักงานพัฒนุมชนจังหวัด
ศรีสะเกษ
ก.ย. 64

แผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร3ที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธ3ที่ 1 ปรับความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชน3สวนตัวและผลประโยชน3สวนรวม
เปาหมาย
หนวยงาน
ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ3
หนวย คาเปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
รับผิดชอบ
นับ
4 รณรงคเผยแพรการป(องกันและ
จํานวนชองทางการรณรงค
จํานวนชองทางการรณรงค
ชองทาง
3
ไมใช/งบประมาณ 1 ต.ค. 63 - 30 สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ปราบปรามการทุจริต
เผยแพรและประชาสัมพันธไม เผยแพรและประชาสัมพันธ
ก.ย. 64
ศรีสะเกษ
น/อยกวา 3 ชองทาง
จังหวัดมีชองทางในการรณรงค
และประชาสัมพันธการป(องกัน
และปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร3ที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธ3ที่ 2 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ3

1 แผนปฏัติการด/านการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของสํานักงาน
พาณิชยจังหวัดศรีสะเกษ ประจําปN
งบประมาณ พ.ศ. 2564
1.1 กิจกรรม "เสริมสร/างคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติหน/าที่"
ปTญหาการร/องเรียนเจ/าหน/าที่
ภายในสังกัด กรณีฝVาฝWน
จริยธรรมและจรรยาข/าราชการ
ไมเกินร/อยละ 3 ตอปN
1.2 กิจกรรมการประกาศยกยอง
การทําความดี มีความสุจริต จิต บุคลากรในสังกัดสํานักงาน
อาสาของบุคลากรและเจ/าหน/าที่ พาณิชยจังหวัดศรีสะเกษ ได/รับ
ในสังกัดสํานักงานพาณิชยจังหวัด การประกาศยกยอง จํานวน 2
ครั้ง
ศรีสะเกษ

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หนวย
คา
นับ เปาหมาย

ครั้ง

12

ครั้ง

2

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สํานักงานพาณิชจังหวัด
ศรีสะเกษ

2 จัดกิจกรรมแสดงพลังตอต/านการ
ทุจริต

จํานวนข/าราชการและพนักงาน สร/างจิตสํานึกและคานิยมใน
ราชการ ที่แสดงพลังตอต/าน การตอต/านการทุจริต ให/กับ
การทุจริตไมน/อยกวาร/อยละ 80 ข/าราชการและพนักงานราชการ

ราย

80

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดศรี
สะเกษ

3 เผยแพรความรู/ด/านการป(องกัน
การทุจริต

จํานวนข/าราชการและพนักงาน ข/าราชการและพนักงาน
ราชการได/รับความรู/ด/านการ ราชการได/รับความรู/ด/านการ
ป(องกันและปราบปรามการ
ป(องกันการทุจริตเพิ่มขึ้น
ทุจริตฯ

ครั้ง

12

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดศรี
สะเกษ

แผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร3ที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธ3ที่ 2 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ3

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หนวย
คา
นับ เปาหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

4 โครงการเสริมสร/างสมรรถนะ
จํานวนครั้งในการเสริมสร/าง
สมรรถนะบุคลากรของ
บุคลากรของสํานักงาน
ประกันสังคมโดยสอดแทรกเนื้อหา สํานักงานประกันสังคม
การสร/างจิตสํานึก คุณธรรม ความ
โปรงใส การตอต/านการทุจริต
ประพฤติมิชอบไว/ในโครงการ

บุคลากรมีทัศนคติที่ดีตอการ
ทํางานรวมกัน และตอองคกร
สร/างความผูกพันธตอองคกร
และความสัมพันธอันดีระหวาง
เพื่อนรวมงาน รวมทั้งรวมสร/าง
วัฒนธรรมองคกรที่ดี

จํานวน

1

152000 บาท

1 ต.ค. 63 - 31
มี.ค. 64

สํานักงานประกันสังคม
จังหวัดศรีสะเกษ

5 การประชุมประจําเดือนของ
บุคลากรในสังกัด โดยการ
สอดแทรกความรู/ คุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสํานึก สาธารณะ
จิตอาสา และความเสียสละเพื่อ
สวนรวม

จํานวนครั้งที่มีความสอดแทรก
ความรู/คุณธรรม จริยธรรมฯ ใน
การประชุมประจําเดือน
บุคลากรในสังกัด

บุคลากรมีจิตสํานึกในการไม
กระทําผิดวินัยมีคุณธรรม
จริยธรรม จิตสํานึกสาธารณนะ
จิตอาสาและความเสียสละ
เพื่อสวนรวม

ครั้ง

12

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานป(องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ศรีสะเกษ

6 กิจกรรมเผยแพรให/ความรู/เพื่อ
เสริมสร/างและป(องกันการกระทํา
ผิดวินัย ปลูกฝTงความพอเพียง มี
วินัย ซื่อสัตย สุจริต

จํานวนครั้งที่มีกิจกรรมเผยแพร บุคลากรมีจิตสํานึกในการไม
กระทําผิดวินัย ซึ่งอาจเอื้อตอ
ความรู/เพื่อเสริมสร/างและ
ป(องกันการกระทําผิดวินัยฯ
การทุจริตได/

ครั้ง

12

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานป(องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ศรีสะเกษ

แผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร3ที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธ3ที่ 2 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ3

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หนวย
คา
นับ เปาหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

จํานวนบุคลากรเข/ารวม
7 ประกาศเจตจํานงสุจริตในการ
บริหารงานมุงนําสูการเป6นองคกรที่ กิจกรรมไมน/อยกวาร/อยละ
100
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม เทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย และการลงเวลา
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หนวยงาน ด/วย QR Code สแกน
เวลาเข/า - ออก

บุคลากรในหนวยงานทุกคนมี
ความรู/ความเข/าใจในการ
บริหารงานองคกรที่มีความ
โปรงใส

ครั้ง

1

500 บาท

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานคลังจังหวัด
ศรีสะเกษ

8 โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ

จํานวนผู/เข/ารวมโครงการไม
น/อยกวาร/อยละ 60

ครั้ง

1

ไมใช/งบประมาณ

12 มี.ค. 64

สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดศรีสะเกษ

9 การประชุมประจําเดือนโดยมีการ
สอดแทรก วาระการประชุม
เกี่ยวกับการป(องกันและปราบการ
ทุจริตภาครัฐ

จํานวนบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานด/วยความซื่อสัตย
สุจริตโปรงใส ตรวจสอบได/ไม
น/อยกวา 19 คน

ผู/เข/ารวมโครงการมีความรู/
ความสามารในการเข/ารวม
โครงการฯ
ข/าราชการและเจ/าหน/าที่
ปฏิบัติงานด/วยความโปรงใส

คน

18

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานประมงจังหวัดศรี
สะเกษ

แผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร3ที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธ3ที่ 2 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ3

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หนวย
คา
นับ เปาหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

10 โครงการประชุมเพื่อเพิ่ม
จํานวนเจ/าหน/าที่การเงินมี
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ความรู/ ความเข/าใจ ระเบียบ
เบื้องต/น
กระทรวงการคลังวาด/วยการ
จัดซื้อจัดจ/าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กระบวนการจัดซื้อจัดจ/าง งาน
ขุดโครงการโคก หนอง นา
โมเดล การเบิกคาใช/จายในการ
เดินทางไปราชการ ไมน/อยกวา
22 คน

เจ/าหน/าที่การเงินฯ สามารถ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ/างและ
การบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560
การจัดซื้อจัดจ/าง งานขุด
โครงการ โคก หนอง นา โมเดล
การเบิกคาใช/จายเดินทางไป
ราชการ
มีความรู/ในข/อพึงระวังในการ
ปฏิบัติงาน

คน

22

36,000 บาท

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดศรีสะเกษ

บุคลากรในสังกัดสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ มี
ความมุงมั่นปฏิบัติหน/าที่ปฏิบัติ
ตนปฏิบัติงานด/วยความซื่อสัตย
สุจริตตลอดจนสงเสริมให/มี
ระบบและกระบวนการกลอม
เกลาทางสังคมเพื่อต/านทุจริต
ปลูกฝTงทัศนคติคานิยมในการ
ป(องกันตอต/านการทุจริต ไม
น/อยกวา 47 คน

บุคลากรในสังกัดสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
เกิดทัศนคติและคานิยมในการ
ป(องกันและตอต/านการทุจริต
และคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักธรรมาภิบาลสามารถปฏัติ
งานด/วยความโปรงใสตรวจสอบ
ได/

คน

47

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ศรีสะเกษ

11 กิจกรรมเสริมสร/างความรู/และ
ทัศนคติเกี่ยวกับความซื่อสัตย
สุจริตและการป(องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร3ที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธ3ที่ 2 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

12 โครงการสร/างความปรองดอง
สมานฉันท โดยใช/หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา (หมูบ/านรักษาศีล
5)
13 เผยแพรเอกสารที่เกี่ยวข/องกับการ
รณรงคการสร/างคุณธรรม
จริยธรรม ในองคกรโดยเผยแพร
ทางเว็บไซตของสํานักงาน

14 โครงการฝMกอบรมสัมมนา เรื่อง
การป(องกันและปราบปรามการ
ทุจริตโดยเผยแพรข/อมูลขาวสาร
ประชาสัมพันธทางเว็บไซตของ
สํานักงานๆ ภายใต/ภารกิจของ
สํานักงานฯ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ3

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หนวย
คา
นับ เปาหมาย
ร/อยละ

หมูบ/าน 150,000 บาท
ต/นแบบ
2 หมูบ/าน

ระยะเวลาดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดศรีสะเกษ

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดศรีสะเกษ

8

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดศรีสะเกษ

19

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดศรีสะเกษ

จํานวนของหมูบ/านที่ได/รับ
ทราบและตอบรับการเข/ารวม
กิจกรรมโครงการ

หมูบ/านที่เข/าโครงการเป6น
หมูบ/านรักษาศีล 5

จํานวนเผยแพรเอกสารที่
เกี่ยวข/องกับการรณรงคการ
สร/างคุณธรรม จริยธรรม ใน
องคกรโดยเผยแพรทางเว็บไซต
ของสํานักงานฯ

เผยแพรเอกสารที่เกี่ยวข/องกับ
การรณรงคการสร/างคุณธรรม
จริยธรรม ในองคกรโดย
เผยแพรทางเว็บไซตสํานักงานฯ
อยางตอเนื่อง

ครั้ง

12

จํานวนครั้งในการถายทอด
ความรู/ในการป(องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ

ประชาชนมีชองทางในการรับรู/
ข/อมูลขาวสารในการป(องกัน
และปราบปรามการทุจริตฯ

ครั้ง

เพื่อสงเสริมและเป6นเครื่องมือ
ในการปลุกจิตสํานึกเพื่อให/
บุคลากรมีความรับผิดชอบและ
ดําเนินการด/วยความมี
คุณธรรมจริยธรรมตอต/านการ
ทุจริต

คน

15 กิจกรรมประกาศเจตจํานงสุจริต บุคลากรในสังกัด และ
ผู/เข/ารวมกิจกรรม ไมน/อยกวา
เสริมสร/างคุณธรรมและความ
โปรงใสในการบริหารงาน และการ 19 คน
ปฏิบัติงาน

งบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร3ที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธ3ที่ 2 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

16 กิจกรรมพัฒนาองคความรู/ด/านการ บุคลากรในสังกัด และ
ผู/เข/ารวมกิจกรรม ไมน/อยกวา
สงเสริมคุณธรรม และจริยธรรม
ข/าราชการและเจ/าหน/าที่ของรัฐ
19 คน

ผลลัพธ3

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หนวย
คา
นับ เปาหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

บุคลากรในหนวยงาน จํานวน
19 คน มีความรู/ความเข/าใจใน
โครงการพัฒนาองคความรู/ด/าน
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ข/าราชการและเจ/าหน/าที่ของรัฐ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการทํางานให/มีคุณลักษณะ
เป6นข/าราชการที่มีคุณธรรม
จริยธรรม

คน

19

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดศรีสะเกษ

17 กิจกรรมสร/างจิตสํานึกและ
ตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต
- สร/างจิตสํานึกและความตระหนัก
ในจิตสาธารณะ
- กิจกรรมจิตอาสาทุกเดือน ๆ ละ
1 ครั้ง

ร/อยละ 100 ของบุคลากรใน
สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
ศรีสะเกษ

บุคลากรเป6นผู/มีความซื่อสัตย
และมีจิตสาธารณะในการ
ปฏิบัติหน/าที่

คน

50

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดศรีสะเกษ

18 กิจกรรมสร/างจิตสํานึกและ
ตระหนักในการตอต/านการทุจริต
- สร/างคานิยม สังคมคุณธรรม
ต/านการทุจริต โดยการประกาศ
คานิยมองคกรและให/เจ/าหน/าที่ทุก
คนถือปฏิบัติ

ร/อยละ 100 ของบุคลากรใน
สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
ศรีสะเกษ

บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม
ไมมีการทุจริต

คน

50

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดศรีสะเกษ

แผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร3ที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธ3ที่ 3 ประยุกต3หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป?นเครื่องมือตานทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1 กิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติงาน

จํานวนผู/เข/ารวมประชุม และ
ด/วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และ เข/ารวมกิจกรรม ไมน/อยกวา
ธรรมาภิบาลการประชุมหนวยงาน 30 คน

2 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะ

ด/านการประกอบอาชีพ"การ
ดําเนินชีวิตปรัชญาพอเพียงและ
การทําปุbยอินทรีย" ประจําปN
งบประมาณ 2564
3 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะ
ด/านการประกอบอาชีพประจําปN
งบประมาณ พ.ศ. 2564
"การศึกษาดูงานวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม
4 โครงการจิตอาสาพอเพียงต/านทุจริต

ผลลัพธ3
บุคลากรในสังกัดมีความรู/ด/าน
คุณธรรมจริยธรรมฯ ในการ
ปฏิบัติงาน

เปาหมาย
หนวยงาน
หนวย
คา
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
รับผิดชอบ
นับ เปาหมาย
คน
30
ไมใช/งบประมาณ 1 ต.ค. 63 - 30 สํานักงาน
ก.ย. 64
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล/อมจังหวัดศรีสะเกษ

จํานวนผู/เข/ารวมประชุม และ
เข/ารวมกิจกรรม ไมน/อยกวา
30 คน

ประชาชนมีทักษะด/านการ
ประกอบอาชีพ"การดําเนินชีวิต
ปรัชญาพอเพียงและการทําปุbย
อินทรีย"

คน

30

5,500 บาท

8 มี.ค. 64

สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดศรีสะเกษ

จํานวนผู/เข/ารวมประชุม และ
เข/ารวมกิจกรรม ไมน/อยกวา
30 คน

ประชาชนมีทักษะด/านการ
ประกอบอาชีพ

คน

30

2,600 บาท

15 มิ.ย. 64

สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดศรีสะเกษ

จํานวนบุคลากรในสังกัด
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรี
สะเกษ เป6นต/นแบบที่ดีและมี
ความเป6นจิตอาสาในการทํา
ความดีสร/างประโยชน
สาธารณะพร/อม รับใช/
ประชาชนในสังคมและ
ประเทศชาติ ไมน/อยกวา 47
คน

บุคลากรในสังกัดสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ตระหนักถึงความเป6นจิตอาสา
และสามารถนําแนวทางไป
ประยุกตใช/ในการปฏิบัติงาน
และการใช/ชีวิตประจําวัน

คน

47

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ศรีสะเกษ

แผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร3ที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธ3ที่ 3 ประยุกต3หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป?นเครื่องมือตานทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5 สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจ

6 โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิต

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

7 เสริมสร/างความรู/เกี่ยวกับการ

ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ปฏิบัติงานที่สุจริตโปรงใสแก
บุคลากรเพื่อประยุกตใช/ในการ
ปฏิบัติงานที่สุจริตโปรงใส
8 สร/างจิตสํานึกและความตระหนัก

แกบุคลากร
- สงเสริมให/ใช/หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช/ในชีวิตประจําวัน

ตัวชี้วัด
จํานวนครั้งในการจัดอบรม
สงเสริมการเรียนรู/เกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวิตตามหลักเศษฐกิจ
พอเพียง
- ครูนักเรียนในเขตปฏิรูปที่ดิน
เข/ารวมโครงการไมน/อยกวา
ร/อยละ 80
- ครู นักเรียนในเขตปฏิรูปที่ดิน
ฯ เข/ารวมโครงการ มีความรู/
ความเข/าใจเกี่ยวกับการดําเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ไมน/อยกวา ร/อยละ 80

ผลลัพธ3
ผู/เข/ารวมอบรมมีความรู/
เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตาม
หลักเศษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย
หนวยงาน
หนวย
คา
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
รับผิดชอบ
นับ เปาหมาย
ครั้ง
4
ไมใช/งบประมาณ 1 ต.ค. 63 - 30 สํานักงานปฏิรูปที่ดิน
ก.ย. 64
จังหวัดศรีสะเกษ

ครู นักเรียนในเขตปฏิรูปที่ดินฯ
เข/ารวมโครงการ มีความรู/
ความเข/าใจเกี่ยวกับการดําเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

คน

170

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดศรีสะเกษ

จํานวนผู/เข/ารวมอบรม
เสริมสร/างความรู/เกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ปฏิบัติงาน จํานวน 20 คน

ผู/เข/ารวมอบรมความรู/เกี่ยวกับ
การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ปฏิบัติงานที่สุจริตโปรงใสแก
บุคลากรเพื่อประยุกตใช/ในการ
ปฏิบัติงานที่สุจริตโปรงใส

คน

20

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานสหกรณจังหวัด
ศรีสะเกษ

ร/อยละ 100 ของบุคลากรใน
สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
ศรีสะเกษ

บุคลากรนําหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช/ในการปฏิบัติ
หน/าที่ราชการ

คน

50

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดศรีสะเกษ

แผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร3ที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธ3ที่ 3 ประยุกต3หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป?นเครื่องมือตานทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

9 โครงการขยายผลโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริระดับ
อําเภอ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ3

จํานวนผู/เข/ารวมโครงการในแต ผู/เข/ารวมโครงการสามารถนํา
ละอําเภอ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใช/เป6นเครื่องมือ
ตอต/านการทุจริต

เปาหมาย
หนวยงาน
หนวย
คา
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
รับผิดชอบ
นับ เปาหมาย
อําเภอ
22
220,000 บาท 1 ต.ค. 63 - 30 ที่ทําการปกครองจังหวัด
ก.ย. 64
ศรีสะเกษ

แผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร3ที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธ3ที่ 4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ3

1 จัดให/มีชองทางการรับเรื่อง
ร/องเรียนและรับฟTงข/อคิดเห็นที่
สะดวกและหลากหลาย

จํานวนชองทางรับเรื่อง
ประชาชนมีชองทางในการ
ร/องเรียน ไมน/อยกวา 5 ชองทาง ร/องเรียนและแสดงความ
คิดเห็นที่สะดวกและหลากหลาย

2 แสดงเจตนารมณตอต/านคอรรัปชัน
"พม.โปรงใส" กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย
- เพื่อแสดงเจตนารมณของ
ผู/บริหารและเจ/าหน/าที่ สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดศรีสะเกษในการ
มุงมั่นแก/ไขปTญหาการทุจริตอยาง
ตอเนื่อง

ร/อยละ 100 ของบุคลากรใน
สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
ศรีสะเกษ

จํานวนอําเภอชายแดนที่เข/า
3 โครงการสร/างความสัมพันธ
ระหวางประชาชนกับประชาชนใน รวมโครงการ
พื้นที่ชายแดน (People to
people Connectivity)

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หนวย
คา
นับ เปาหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ชอง

5

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสง
แวดล/อมจังหวัดศรีสะเกษ

บุคลากรมุงเน/นแก/ไขปTญหา
การทุจริตอยางตอเนื่อง

คน

50

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดศรีสะเกษ

สอดแทรกความรู/ด/านการ
ป(องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

อําเภอ

3

320,000 บาท

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

ที่ทําการปกครองจังหวัดศรี
สะเกษ

แผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร3ที่ ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”
กลยุทธ3ที่ 2 เรงรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐทุกระดับ
ผลลัพธ3

เปาหมาย
ดําเนินงาน คา
หนวย
งบประมาณ
นับ
เปาหมาย
ครั้ง
1 ครั้ง
ไมใช/
งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1

เข/ารวมประชุม/กิจกรรม วัน
ตอต/านการทุจริตของจังหวัดศรีสะ
เกษ เพื่อสร/างจิตสํานึก คานิยม
คุณธรรม จริยธรรรม และ
ตระหนักรู/เรื่องความซื่อสัตยสุจริต

จํานวนครั้งของการเข/า
รวมประชุม/กิจกรรม
แตละครั้ง ไมน/อยกวา
1 ครั้ง

บุคลากรที่เข/ารวมฯ มี
จิตสํานึกตระหนักถึงความ
ซื่อสัตย สุจริตรวมป(องกัน
และปราบปรามการทุจริต

2

ประมวลจริยธรรมข/าราชการและ
บังคับวาด/วยจรรยาข/าราชการ
สําหรับผู/บริหารและผู/ปฏิบัติงาน
และเจ/าหน/าที่ในวาระการประชุม
สํานักงาน

จํานวนของการประชุม
ประมวลจริยธรรมเพื่อ
กําหนดเป(าหมายการ
ดําเนินงาน ปN 2565
ไมน/อยกวา 4 ครั้ง

ข/าราชการและผู/เข/ารวม
ประชุมรับทราบตามประมวล
จริยธรรมข/าราชการและ
บังคับวาด/วยจรรยา
ข/าราชการสําหรับผู/บริหาร
และผู/ปฏิบัติงาน

ครั้ง

4

ไมใช/
งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - สํานักงานปฏิรูป
30 ก.ย. 64 ที่ดินจังหวัดศรีสะ
เกษ

3

จํานวนบุคลากรใน
รณรงคเผยแพรประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม สํานักงาน
ของข/าราชการและลูกจ/าง และ
ข/อพึงระวังเกี่ยวกับพฤติกรรมที่
เข/าขายในการทุจริตเพื่อเป6นหลัก
ในการประพฤติปฏิบัติตน

บุคลากรปฏิบัติงานตาม กฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข/อง

คน

50

ไมใช/
งบประมาณ

1 ต.ค. 63 30 ก.ย. 64

1 ต.ค. 63 - สํานักงานประมง
30 ก.ย. 64 จังหวัดศรีสะเกษ

สํานักงาน
สหกรณจังหวัด
ศรีสะเกษ

แผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร3ที่ ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”
กลยุทธ3ที่ 2 เรงรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐทุกระดับ
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ3

4

สร/างจิตสํานึกและตระหนักใน
การประพฤติตามประมวล
จริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมให/เจ/าหน/าที่
ปฏิบัติหน/าที่โดยยึดหลัก
มาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

ร/อยละ 100 ของ
บุคลากรปฏิบัติหน/าที่ตาม
บุคลากรในสํานักงาน มาตรฐานจริยธรรมและ
พัฒนาสังคมและความ จรรยาบรรณวิชาชีพ
มั่นคงของมนุษย
จังหวัดศรีสะเกษ

5

มาตรการสร/างความโปรงใสใน
การปฏิบัติราชการ
- กําหนดให/มีนโยบาย/ประกาศ/
คําสั่ง/ระเบียบเป6นแนวทาง
ปฏิบัติงานเพื่อสร/างกระบวนการ
ที่มีความโปรงใสตรวจสอบได/ทุก
ขั้นตอน
- สร/างความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคลให/เป6นไปตาม
หลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุ
แตงตั้ง โยกย/าย โอน เลื่อน
ตําแหนง/เงินเดือนและการ
มอบหมายงานดําเนินงานโดย
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
อยางเครงครัด

มีความโปรงใสในการ
ร/อยละ 100 ของ
บุคลากรในสํานักงาน บริหารงานบุคคล ไมถูก
พัฒนาสังคมและความ ร/องเรียนจากการดําเนินงาน
มั่นคงของมนุษย
จังหวัดศรีสะเกษ

เปาหมาย
ดําเนินงาน คา
หนวย
งบประมาณ
นับ
เปาหมาย
คน
50
ไมใช/
งบประมาณ

ไมใช/
งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

1 ต.ค. 63 30 ก.ย. 64

สํานักานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
จังหวัดศรีสะเกษ

1 ต.ค. 63 - สํานักงานพัฒนา
30 ก.ย. 64 สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
จังหวัดศรีสะเกษ

แผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร3ที่ ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”
กลยุทธ3ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อใหไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป'ที่มีสัดสวนเหมาะสมกับการแกปOญหา
เปาหมาย
ดําเนินงาน
หนวยงาน
ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ3
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
หนวย
คา
รับผิดชอบ
นับ เปาหมาย
1 โครงการสํารวจความพึงพอใจและ จํานวนครั้งที่ราษฎรผู/มารับ
ราษฎรผู/มารับบริการมีความ
ไมพึงพอใจตอการให/บริการของ
บริการกรอกแบบสอบถามตาม พึงพอใจ ในการให/บริการของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
โครงการในแตละเดือน
สํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
ไมน/อยกวาร/อยละ 80

ครั้ง

12

ไมใช/งบประมาณ 1 ต.ค. 64 - 30 สํานักงานที่ดินจังหวัด
ก.ย. 64
ศรีสะเกษ

2 ประเมินความพึงพอใจของ
จํานวนผู/มารับบริการและผู/มี
ผู/รับบริการและผู/มีสวนได/สวนเสีย สวนได/สวนเสีย ไมน/อยกวา
ทางเว็บไซตหนวยงาน
ร/อยละ 80

ครั้ง

30

สํานักงาน
2 ต.ค. 64 - 30 ทรัพยากรธรรมชาติและ
ไมใช/งบประมาณ
สิ่งแวดล/อมจังหวัดศรีสะเกษ
ก.ย. 64

ผู/มาใช/บริการมีความพึงพอใจ
ในการรับบริการ

3 โครงการตรวจสอบภายใน
หนวยงานในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

จํานวนหนวยงานที่ได/รับการ หนวยงานได/รับการตรวจสอบ หนวยงาน
ตรวจในทุกแหงคิดเป6น 100% ภายในทุกแหงคิดเป6น 100 % ในสังกัด

298

4 โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน
หนวยงานภาครัฐ (ITA)

จํานวนหนวยงานที่ผานการ
ประเมินร/อยละ 90

หนวยงาน
ในสังกัด

44

แตละหนวยงานผานการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสฯ ร/อยละ 90

50,340 บาท

121,780 บาท

สํานักงานสาธารณสุข
1 ต.ค. 64 - 30 จังหวัดศรีสะเกษ
ก.ย. 64
สํานักงานสาธารณสุข
2 ต.ค. 64 - 30 จังหวัดศรีสะเกษ
ก.ย. 64

แผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร3ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธ3ที่ ๒ การรายงานผลสะทอนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback)

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ3

1 โครงการสํารวจความพึงพอใจและ จํานวนครั้งราษฎรผู/มารับ
ราษฎรผู/มารับบริการมีความ
ไมพึงพอใจตอการให/บริการของ
บริการกรอกแบบสอบถามตาม พึงพอใจ ในการให/บริการของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
โครงการ
สํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
ไมน/อยกวาร/อยละ 80

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หนวย
คา
นับ เปาหมาย
ครั้ง

12

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักงานที่ดินจังหวัด
ศรีสะเกษ

แผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร3ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธ3ที่ 4 สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห3 ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค3กรปกครองทองถิ่น
เปาหมาย
หนวยงาน
ดําเนินงานคา
หนวย
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ3
รับผิดชอบ
นับ
เปาหมาย
1
จัดฝMกอบรมหลักสูตร"ระบบ
จํานวนผู/เข/ารวมอบรม ผู/เข/ารวมระบบมีความรู/
คน
120
30,000 บาท 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. สํานักงานคลัง
คํานวณราคากลางงานกอสร/าง ระบบการคํานวณราคา ความสามารถในการ
64
จังหวัดศรีสะเกษ
ของทางราชการด/วย
กลางฯ
คํานวณราคากลางงาน
อิเล็กทรอนิกสสําหรับเจ/าหน/าที่
กอสร/างของทางราชการ
ขององคกรปกครองสวนท/องถิ่น
ด/วยอิเล็กทรอนิกสสําหรับ
ในจังหวัดศรีสะเกษ
เจ/าหน/าที่ขององคกร
ปกครองสวนท/องถิ่น
1

โครงการพัฒนาและเสริมสร/าง
ศักยภาพเครือขาย ภาคราชการ
ภาคประชาสังคม ภาคี
เครือขายการป(องกันและเฝ(า
ระวังการทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ

จํานวนของผู/เข/า
โครงการพัฒนาและ
เสริมสร/างศักยภาพ
เครือขาย ภาคราชการ
ภาคประชาสังคม ภาคี
เครือขายการป(องกัน
และเฝ(าระวังการทุจริต
จังหวัดศรีสะเกษ ไม
น/อยกวา 300 คน

ผู/เข/ารวมโครงการมี
ศักยภาพในการป(องกันและ
เฝ(าระวังการทุจริตจังหวัด
ศรีสะเกษ

คน

300

146,300 บาท

5 เม.ย. 64
สํานักงาน
(ระยะเวลา 1 วัน) จังหวัดศรีสะเกษ

แผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร3ที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเนนเชิงรุก”
กลยุทธ3ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการเสริมสร/างความรู/เพื่อ
ยกระดับการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(ITA) จังหวัดศรีสะเกษ

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ3

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หนวย
คา
นับ เปาหมาย

จํานวนของข/าราชการพลเรือน ข/าราชการพลเรือนและ
และข/าราชการองคกร
ข/าราชการองคกรปกครอง
ปกครองสวนท/องถิ่นเข/ารวม ท/องถิ่นนําความรู/จากการ
การอบรม ไมน/อยกวา 300 คน อบรมมาใช/เพื่อยกระดับการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใส (ITA) จังหวัดศรีสะเกษ

คน

300

2 โครงการสงเสริมธรรมาภิบาลและ จํานวนของข/าราชการที่เข/า
ข/าราชการมีความรู/ความเข/าใจ
ตอต/านการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมโครงการ ไมน/อย 170 คน ในการตอต/านการทุจริต
สํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
ประพฤติมิชอบ
ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ดําเนินการในวันเสารที่ 27
มีนาคม 2564)

ราย

170

3 การบูรณาการความรวมมือ
เครือขายให/เป6นไปในทิศทาง
เดียวกัน เชน การชวยเหลือ
สงเคราะหผู/ประสบภัย เป6นด/วย
ความรวดเร็วทั่วถึง และเป6นธรรม

ภัย

หนวยงานภาครัฐเอกชนที่
เกี่ยวข/องรวมบูรณาการกันใน
การดําเนินการให/ความ
ชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย
ได/ตามระเบียบ หลักเกณฑที่
เกี่ยวข/อง

ผู/ประสบภัย ได/รับความ
ชวยเหลือตามระเบียบ
หลักเกณฑที่เกี่ยวข/องเป6นไป
ด/วยความรวดเร็วทั่วถึง และ
เป6นธรรม

งบประมาณ
144,500 บาท

ระยะเวลาดําเนินการ

5 เม.ย. 64
สํานักงานจังหวัดศรีสะเกษ
(ระยะเวลา 1 วัน)

24,000 1 ต.ค. 63 - 31
มี.ค. 64

3-4
ไมใช/งบประมาณ
(อัคคีภัย,
วาตภัย,
อุทกภัย,
ภัยแล/ง
อื่นๆ)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานที่ดินจังหวัด
ศรีสะเกษ

สํานักงานป(องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดศรีสะเกษ

แผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร3ที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเนนเชิงรุก”
กลยุทธ3ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการอบรมบุคลากรด/าน
กฎระเบียบตางๆ เพื่อสร/างความ
เข/มแข็งตอต/านการทุจริต
5 ตรวจแรงงานในระบบ

6 แนวปฏิบัติการรับเงินคาจ/างจาก
นายจ/างให/แกลูกจ/าง

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ3

จํานวนครั้งของการอบรม
บุคลากรด/านกฎระเบียบตางๆ
เพื่อสร/างความเข/มแข็งตอต/าน
การทุจริต ไมน/อยกวา 3 ครั้ง
จํานวนหนวยงานและบุคลากร
ตรวจแรงงานในระบบ

ผู/เข/ารวมอบรมมีความรู/ด/าน
กฎระเบียบตางๆ เพื่อสร/าง
ความเข/มแข็งตอต/านการทุจริต
หนวยงานสุจริตโปรงใส

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หนวย
คา
นับ เปาหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

ครั้ง

3

ไมใช/งบระมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

แหง/คน

150/
2,100

2,400 บาท

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานสวัสดิการและ
คุ/มครองแรงงานจังหวัด
ศรีสะเกษ

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานสวัสดิการและ
คุ/มครองแรงงานจังหวัด
ศรีสะเกษ

ไมมีเป(าหมายขึ้นอยูกับการยื่นคําร/องขอให/ชวยเหลือของลูกจ/าง

7 ZERO CORRUPTION
หนวยงานไมมีการทุจริตคอร
รัปชัน

หนวยงานสุจริต โปรงใส

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล/อมจังหวัดศรีสะ
เกษ
สํานักงานสวัสดิการและ
คุ/มครองแรงงานจังหวัด
ศรีสะเกษ

แผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร3ที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเนนเชิงรุก”
กลยุทธ3ที่ 2 สรางกลไกการปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด/าน
การจัดซื้อจัดจ/างภาครัฐด/วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส สําหรับเจ/าหน/าที่
ผู/ปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ
ในสวนภูมิภาค

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ3

จํานวนครั้งโครงการอบรมเชิง ผู/เข/ารวมอบรมมีความรู/ด/าน
ปฏิบัติการด/านการจัดซื้อจัดจ/าง การจัดซื้อจัดจ/างภาครัฐด/วยวิธี
ภาครัฐด/วยวิธีอิเล็กทรอนิกส ฯ อิเล็กทรอนิกส
ไมน/อยกวา 1 ครั้ง

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หนวย ปริมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
นับ
งาน
ครั้ง

1

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 64

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักงานคลังจังหวัด
ศรีสะเกษ

แผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร3ที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเนนเชิงรุก”
กลยุทธ3ที่ 2 สรางกลไกการปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ3

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หนวย ปริมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
นับ
งาน

2 โครงการฝMกอบรมหลักสูตรการบูร
ณาการความรวมมือ เพื่อป(องกัน
และลดปTญหาการจัดซื้อจัดจ/างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ จํานวน 2
รุน (งบจังหวัด)
4.1 รุน 1 สวนราชการในจังหวัด
ศรีสะเกษจํานวน 95 คน (สําหรับ
หัวหน/าหนวยงานของรัฐ) แผน
ดําเนินการภายในเดือน ก.ค. 64
ห/องประชุมของหนวยงานรัฐหรือ
เอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ
4.2 รุน 2 องคกรปกครองสวน
ท/องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน
217 อปท. (สําหรับ ผอ.กองคลัง
หรือเจ/าหน/าที่ที่ได/รับมอบหมาย
ด/านพัสดุ) แผนดําเนินการภายใน
เดือน ก.ค. 64 ห/องประชุมของ
หนวยงานรัฐหรือเอกชนในจังหวัด
ศรีสะเกษ

2 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 64

วัน

2

วัน

2

ร/อยละของหนวยงานที่เข/ารวม
โครงการ

ร/อยละของหนวยงานที่เข/ารวม
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักงานคลังจังหวัด
ศรีสะเกษ

แผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร3ที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเนนเชิงรุก”
กลยุทธ3ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปOญหาการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1 สงเสริมให/เจ/าหน/าที่ของรัฐทุก
จํานวนบุคลากรที่เข/ารับการ
ระดับได/เรียนรู/และปฏิบัติงานตาม ฝMกอบรม เรื่อง คุณธรรม
หลักธรรมาภิบาล
จริยธรรม ของข/าราชการ

ผลลัพธ3
มุงสงเสริมสร/างจิตสํานึกและ
คานิยมให/แกหนวยงาน

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หนวย
คา
นับ เปาหมาย
คน

18

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 64 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานประมงจังหวัด
ศรีสะเกษ

แผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร3ที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเนนเชิงรุก”
กลยุทธ3ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรค3เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในสังคม
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หนวย
คา
นับ เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ3

จํานวนชองทางที่ทําการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู/รับบริการ
และผู/มีสวนได/สวนเสียฯ/1
ชองทาง

จํานวนชองทางที่ทําการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู/รับบริการ
และผู/มีสวนได/สวนเสียฯ/1
ชองทาง

ชอง

2 โครงการสํารวจความพึงพอใจและ จํานวนราษฎรผู/มารับบริการ ราษฎรผู/มารับบริการมีความ
ไมพึงพอใจตอการให/บริการของ กรอกแบบสอบถามตามโครงการ พึงพอใจ ในการให/บริการของ
สํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
สํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
ไมน/อยกวาร/อยละ 80

1 โครงการพัฒนาแนวทางการ
ให/บริการของสํานักงานคลังจังหวัด
ศรีสะเกษเพื่อประสิทธิภาพและ
ความโปรงใส กิจกรรม : จัดทํา
ชองทางการสํารวจอยางน/อย 1
ชองทาง และสํารวจความพึงพอใจ
ของผู/รับบริการและผู/มีสวนได/สวน
เสียตอการให/บริการของสํานักงาน
คลังจังหวัด

3 จัดให/มีศูนยขาวสารตามกฎหมาย
วาด/วยข/อมูลขาวสารของทาง
ราชการ
- จัดตั้งศูนยข/อมูลขาวสารตาม
พ.ร.บ. ข/อมูลขาวสาร

ศูนยข/อมูลขาวสาร 1 ศูนย

เป6นหนวยงานที่มีข/อมูล
ขาวสารตาม พ.ร.บ. ข/อมู,
ขาวสารโดยเฉพาะขาวสาร
เกี่ยวกับการปราบปรามการ
ทุจริตด/านสังคม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

1

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานคลัง
จังหวัดศรีสะเกษ

ครั้ง

12

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานที่ดินจังหวัด
ศรีสะเกษ

ศูนย

1

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดศรีสะเกษ

แผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร3ที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเนนเชิงรุก”
กลยุทธ3ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห3 และบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการ
ทุจริต
เปาหมาย
ดําเนินงาน
หนวยงาน
ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ3
งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ
หนวย
คา
รับผิดชอบ
นับ เปาหมาย
1 การควบคุมภายในของสหกรณ/
กลุมเกษตรกร

จํานวนสหกรณ/กลุม เกษตรกร สหกรณ/กลุม เกษตรกร มีการ
ในจังหวัดศรีสะไมน/อยกวา 70 ควบคุมภายในระดับพอใช/ขึ้นไป
แหง

แหง

70

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานสหกรณจังหวัด
ศรีสะเกษ

แผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร3ที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเนนเชิงรุก”
กลยุทธ3ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค3ความรูเชิงสรางสรรค3ของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1 สงเสริมให/เจ/าหน/าที่ของรัฐ
ทุกระดับได/เรียนรู/และปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด
จํานวนบุคลากรที่เข/ารับการ
ฝMกอบรม เรื่องคุณธรรม
จริยธรรมของข/าราชการ ไม
น/อยกวา 18 คน

ผลลัพธ3
บุคลากรที่เข/ารับการฝMกอบรม
มีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข/าราชการ

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หนวย
คา
นับ เปาหมาย
คน

18

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักงานประมงจังหวัด
ศรีสะเกษ

แผนปฏิบัติราชการดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร3ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ3ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการรับเรื่องราวร/องทุกข

ตัวชี้วัด
จํานวนครั้งที่มีการร/องเรียน
เรื่องการทุจริตของข/าราชการ
ผานเว็บไซต

รายงานการร/องเรียนเกี่ยวกับ
2 มีรายงานหรือแจ/งเป6นลายลักษ
อักษรให/ประชาชน ผู/ร/องเรียนร/อง การทุจริต
ทุกขได/รับถึงการได/รับเรื่อง
ระยะเวลาและแจ/งผลการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร/องเรียน
ร/องทุกข
- การแก/ไขเรื่องร/องเรียนอยาง
เหมาะสม
- การแจ/งผลเรื่องร/องเรียนหรือแจ/ง
ผลการดําเนินการเรื่องร/องเรียนให/ผู/
ร/องทราบ
- มีระบบแจ/งเบาะแสการทุจริต

ผลลัพธ3
บุคลากรในสํานักงานมีจติ สํานึก
ที่ดี รวมมือกันป(องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หนวย ปริมาณ
นับ
งาน
ครั้ง

เรื่อง
สํานักงาน พมจ. ศก. เป6น
หนวยงานที่มีระบบการแจ/ง
ร/องเรียน
เบาะแสการทุจริตอยางเหมาะสม เกีย่ วกับ
การทุจริต

1

หนวยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานประมงจังหวัด
ศรีสะเกษ

ไมใช/งบประมาณ

1 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดศรีสะเกษ

