แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ประจําปี พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองชัยภูมิ

สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองชัยภูมิ

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจําปี 2563

คํานํา
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต เทศบาลเมืองชัยภูมิภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เทศบาลเมือง
ชัยภูมิ มีความรู้ความเข้าใจถึงกรอบและแนวทางที่จะนําไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย และยกระดับมาตรการใน
การป้องกัน เป็นภูมิคุ้มกันในการทํางาน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน อีกทั้งเป็นกลไกสําคัญในการป้องกัน
ไม่ให้ใช้อํานาจหน้าที่ ในการบริหารราชการโดยมิชอบอีกทางหนึ่งด้วย
หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ของเทศบาลเมืองชัยภูมิจะเกิดประโยชน์และมีส่วนช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆที่เป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รูปธรรมเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองชัยภูมิ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ ง ชาติ ต้ า นทุ จ ริ ต ”
(Zero Tolerance & Clean Thailand) มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ
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บทนํา
เทศบาลเมืองชัยภูมิ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อํานาจรัฐในการปกครอง
และบริห ารจั ดการในเขตพื้น ที่ รั บผิ ด ชอบเป็ น หน่ ว ยงานที่ มีหน้ า ที่ ในการให้ บ ริ การสาธารณะด้า นต่ างๆ ซึ่ ง
ดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความ
เข้าใจในสภาพ และรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลางในการ
ปฏิบัติงาน และการดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ
ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อํานาจในตําแหน่ง
หน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหา
ของสั ง คมไทยที่ เ กิ ด ขึ้ น มาเป็ น เวลานาน และนั บ วั น ยิ่ งทวี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น ทั้ งในเชิ งขนาด และความ
สลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นนโยบายของรั ฐ บาล ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตเพื่อเป็น
มาตรการแนวทางการป้ องกั น และแก้ ไขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิช อบภาครั ฐ ประจํ า ปี พ.ศ.2563 ของ
เทศบาลเมืองชัยภูมิ เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล
เมืองชัยภูมิ เป็นไปอย่างต่อเนื่องสร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบ และประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่าเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน ให้
เกิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึก
ค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
เทศบาลเมื องชัย ภู มิ ได้ เ ล็ งเห็ น ถึ งความสํ าคั ญ และตระหนั กถึ งปัญ หาการทุ จ ริ ตคอรั ป ชั่ น
ปั ญ หาผลประโยชน์ ทับ ซ้ อน และการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมสร้ า งความโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติ ร าชการจึ งได้ จั ด ทํ า
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ การสอดคล้องกับการกําหนดการ
ประเมิ น คุ ณธรรม และความโปร่ งใสขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น Integrity and Transparency
Assessment (ITA) โดยทางสํานักงาน ป.ป.ช. ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถทํางานด้วยความโปร่งใสตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชน มี
ส่วนร่วมสามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบตลอดจนสามารถตรวจสอบได้
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กรอบทิศทางการดําเนินการ
เพื่อให้การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์และตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวัง
ของประชาชนทุกภาคส่วน แผนยุทธศาสตร์จึงถือเป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
ที่กํา หนด ดังนั้ น เพื่ อให้ แผนปฏิ บั ติการป้ องกัน ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิช อบ ประจํา ปี 2563
เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลง
นโยบายและยุทธศาสตร์ ทิศทางของประเทศ เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมทั้งแผนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560–2564)
5. คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อ
รัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
6. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 12 เรื่อง
7. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. 2561–2580)
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองชัยภูมิ
จากสภาพข้อมูลทั่วไปของเทศบาลเมืองชัยภูมิซึ่งถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และสังคมเมืองของ
จังหวัดชัยภูมิ และศูนย์รวมทางด้านการศึกษาและบริการต่างๆ มีการอพยพของประชากรเข้ามาอาศัยในเขต
ชุมชนเมืองมากขึ้น เทศบาลได้พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นไว้จํานวนมากพอสมควร แต่ยังมีปัญหา
ความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การพัฒนาการศึกษา สิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข การสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุปผลการวิเคราะห์
จัดทําเป็นวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดังนี้
“พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความทุกข์เข็น
สร้างความร่มเย็น
มุ่งเน้นบริการ
สร้างพื้นฐานสู่ความยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการเมือง-การบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจ
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception : CPI)
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน น้ําไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก
2. ด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
3. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
5. ด้านชุมชน และสังคม
6. ด้านการศึกษา
7. ด้านศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
8. ด้านการบริหารจัดการ “หลักธรรมาภิบาล”
พันธกิจการพัฒนาเทศบาล
1. พั ฒ นาคนให้ มี คุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม มี สั ม พั น ธภาพและสุ ข ภาวะที่ ดี ใ นครอบครั ว ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง
พึ่งตนเองได้ สร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green And Happiness Society)
2. พัฒนาศักยภาพการบริหารสาธารณะให้ได้รับมาตรฐาน สภาพแวดล้อมดี ระบบนิเวศสมดุล มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการมีสาธารณอุปโภคที่พอเพียง และทั่วถึง
3. พัฒนาศักยภาพระบบเศรษฐกิจเป็นธรรมและเข้มแข็ง รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้รับทราบถึงแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน
2. เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน
3. เพื่อให้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ของทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ภายใต้
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ผ่านแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานเทศบาลบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ และสามารถสนองตอบวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เป้าหมายของการพัฒนาเทศบาล

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจําปี 2563

4

5. เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเข้ามามีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต
6. เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลให้มีความน่าอยู่ น่าดู น่าชม
7. มุ่งพัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้
สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนําเสนอ และรูปแบบการป้องกันการทุจริต ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐ์กิจพอเพียง ในการเรียน การสอนทุกระดับ
เป้าหมาย
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจําปี 2563

5
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
เป้าหมาย
ลําดับ

1

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2563

ดําเนินงาน
เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
-

-

2

ผลลัพธ์

รวม

โครงการทําบุญตักบาตร

กิจกรรม เทศบาลมีการจัดกิจกรรม

ประจําเดือนเทศบาลเมือง

ตักบาตร ตักบาตรทุกวันศุกร์ที่ 3

กิจกรรมทําบุญตักบาตรใน ทําบุญตักบาตรในพระพุทธศาสนา

ชัยภูมิ

12 ครั้ง ส่งเสริมคุณธรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จริยธรรม ในหน่วยงาน
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

25 ชุมชน ประชาชนสามารถนํา

หน่วย

แผนการดําเนินงาน

-

เทศบาลเมืองชัยภูมิ จัด

บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ

งาน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด
1

2

3

4

ชอบ









สป

และทําความดี ละเว้นความชั่ว

ร้อยละ 100

-

ชุมชน ความรู้ไปใช้ในการระงับ

50,000

50,000 ประชาชนในเขตเทศบาล ร้อยละของผู้เข้าอบรมเป้าหมาย
เมืองชัยภูมิ
ร้อยละ 100

งาน



ป้องกัน

ละ 4 คน เหตุอัคคีภัยได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง
3

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
งานกิจการขนส่ง สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร จังหวัดชัยภูมิ

ร้อยละ สถานีขนส่งฯแห่งที่ 1
100

และแห่งที่ 2 มีประ
สิทธิภาพงานบริการ

-

648,000 648,000 ประชาชนที่ใช้
บริการสถานีขนส่งฯ

ร้อยละของรถโดยสาร









งาน

ประจําทางที่บริการ

ขน

ประชาชนเป้าหมาย

ส่ง

ร้อยละ 100

6
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
เป้าหมาย
ลําดับ

4

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนโตไปไม่โกง

ปีงบประมาณ 2563

ดําเนินงาน
เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

722 คน นักเรียนมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
-

-

หน่วย

แผนการดําเนินงาน
ผลลัพธ์

รวม
-

แยกประโยชน์

ร้อยละของนักเรียน

นักเรียนแยกประโยชน์ส่วนตน

ที่ร่วมกิจกรรม

กับประโยชน์ส่วนรวมได้

ร้อยละของนักเรียน

นักเรียนตระหนักเข้าใจและ

ที่ร่วมกิจกรรม

ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสม

งาน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด
1

2

3

4

ชอบ









ร.ร.ท.1









ร.ร.ท.1

ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวมได้
5

กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนหน้าที่พลเมือง

482 คน นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจและปฏิบัติ
ตนตามหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสม

-

-

-

ตามหน้าที่ที่ควรปฏิบัติ

7
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
เป้าหมาย
ลําดับ

6

7

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

โครงการเดินทางไกลและ

ปีงบประมาณ 2563

ดําเนินงาน
เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

39

คน

ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
20,000

-

20,000 -ความสามัคคี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

อยู่ร่วมกับผู้อื่น
คน

-

3,000

3,000 -ความสามัคคี

อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสํารอง

-กฏระเบียบในการ

-เนตรนารีชั้นประถมศึกษา

อยู่ร่วมกับผู้อื่น

-นักเรียนมีความสามัคคี

งาน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด
1

-กฏระเบียบในการ
29

ผลลัพธ์

รวม

อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

โครงการเดินทางไกลและ

หน่วย

แผนการดําเนินงาน

2

3

4

ชอบ



ร.ร.ท.3



ร.ร.ท.3



กอง

-นักเรียนมีระเบียบวินัยมากขึ้น
-นักเรียนมีความสามัคคี
-นักเรียนมีระเบียบวินัยมากขึ้น

ปีที่ 1-3
8

โครงการวันเด็ก

1 ครั้ง จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

-

300,000 300,000 ร้อยละของเด็กที่เข้า

เด็กได้รู้ถึงความสําคัญของตนเกี่ยว

ร่วมโครงการตระหนัก

กับสิทธิ หน้าที่ความรับผิดชอบ

การ

ถึงบทบาทอันสําคัญ

ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม

ศึกษา

ของตนเอง

มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย์และการปกครอง
ในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

8
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสัมคมเพื่อต้านทุจริต
เป้าหมาย
ลําดับ

9

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2563

ดําเนินงาน
เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

โครงการวันสถาปนาเทศบาล

ผู้เข้าร่วม คณะผู้บริหาร สมาชิก

เมืองชัยภูมิ (วันเทศบาล)

โครงการ สภาฯ พนักงาน

ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
-

ผลลัพธ์

รวม

200,000 200,000 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
100

เกิดความสมัครสมาน สามัคคี

จํานวน เทศบาลเมืองชัยภูมิ

และความสมานฉันท์เป็นอัน

100 คน ครู พนักงานจ้าง

หนึ่งอันเดียวกัน

ลูกจ้างในสังกัด ร่วม
กิจกรรมพร้อมเพรียง
กัน รับผิดชอบหน้าที่
ของตนเองเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ทําเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม มี
ความรักสามัคคีกัน

หน่วย

แผนการดําเนินงาน

งาน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด
1

2

3

4

ชอบ

-



-

-

สป

9
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสัมคมเพื่อต้านทุจริต
เป้าหมาย
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

10 โครงการเข้าค่ายอบรม

คุณธรรม จริยธรรม

ปีงบประมาณ 2563

ดําเนินงาน
เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

1 ครั้ง จํานวน/ครั้ง

ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
-

27,400

หน่วย

แผนการดําเนินงาน
ผลลัพธ์

รวม

30 คน จํานวน/คน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด
1

27,400 นักเรียนที่ร่วมเข้าค่าย

2

ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้

คุณธรรม

เข้าค่ายปฏิบัติธรรม

นักเรียนได้รับความรู้

ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้

17 คน จํานวน/คน

เรื่องการป้องกันการ

เข้าร่วมโครงการ

6 เรื่อง จํานวน/เรื่อง

ทุจริต

งาน

3

4

ชอบ



ร.ร.ท.2

10 เรื่อง จํานวน/เรื่อง
11 โครงการโตไปไม่โกง

12 โครงการแต่งผ้าไทยวันพระ
และวันศุกร์

200 ครั้ง จํานวน/ครั้ง

ทุกวัน จํานวน/ครั้ง
พระและ

-

-

-

-

-

-

นักเรียนใส่ชุดผ้าไทย

ร้อยละ 100 ของนักเรียนเข้าร่วม

ทุกวันพระ และวันศุกร์

กิจกรรม







 ร.ร.ท.2







 ร.ร.ท.2

วันศุกร์
13 โครงการวันไหว้ครู

196 คน จํานวน/คน
1 ครั้ง จํานวน/ครั้ง

8,000

8,000 นักเรียนที่เข้าร่วม

196 คน จํานวน/คน
14 โครงการสวดมนต์

ทุกวันศุกร์ จํานวน/ครั้ง

วันสุดสัปดาห์

196 คน จํานวน/คน

-

-

-

ร้อยละ 100 ของนักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรม

กิจกรรม

นักเรียนเข้าร่วม

ร้อยละ 100 ของนักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรม

กิจกรรม

ร.ร.ท.2










ร.ร.ท.2

10
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสัมคมเพื่อต้านทุจริต
เป้าหมาย
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ดําเนินงาน
เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

15 โครงการวันสําคัญทาง

6 ครั้ง จํานวน/ครั้ง

พระพุทธศาสนา

196 คน จํานวน/คน

ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
-

8,000

หน่วย

แผนการดําเนินงาน

ปีงบประมาณ 2563
ผลลัพธ์

รวม
8,000 นักเรียนได้ร่วมทํา
กิจกรรมในวันสําคัญ

ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้ทํา

งาน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด
1

2

3

4

ชอบ









ร.ร.ท.2









ร.ร.ท.2

กิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา

ทางศาสนา
16 โครงการวันแม่แห่งชาติ

1 ครั้ง จํานวน/ครั้ง

-

8,000

196 คน จํานวน/คน
17 โครงการเดินทางไกล

1 ครั้ง จํานวน/ครั้ง

เข้าค่ายพักแรมลูกสือ

154 คน จํานวน/คน

8,000 นักเรียนได้แสดงออก
และร่วมกิจกรรมวันแม่

-

48,700

48,700 นักเรียนเดินทางไกล

ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้ทํา
กิจกรรมวันแม่
ร้อยละ 90 ของนักเรียนเดิน

และอยู่ค่ายพักแรม

ทางไกลอยู่ค่ายพักแรม

1,000 -การรู้จักใช้จ่ายเงิน
ของนักเรียน

-นักเรียนรู้จักใช้จ่ายเงิน



ร.ร.ท.2



ร.ร.ท.3

เนตรนารี
18 โครงการเยาวชน

68

คน

-

1,000

คนดีศรี ท.3

-ความซื่อสัตย์
19 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน

68

คน

-

1,000

-นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง

1,000 -รู้และเข้าใจในระบอบ

-นักเรียนรู้หน้าที่และปฏิบัติ

ประชาธิปไตย

ตามแบบประชาธิปไตยได้
ถูกต้อง



ร.ร.ท.3

11
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสัมคมเพื่อต้านทุจริต
เป้าหมาย
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

20 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม

ปีงบประมาณ 2563

ดําเนินงาน
เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

47

คน

ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
8,700

10,000

จริยธรรม
21 โครงการพัฒนาค่ายลูกเสือ
ยุวกาชาดและเนตรนารี
22 โครงการค่ายฝึกอบรม

120

คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
23 โครงการขับเคลื่อนปรัชญา

-นักเรียนมีความสามัคคี

-

94,000

18,700 -ปฏิบัติตนเป็นแบบ
94,000 -ความสามัคคี
-กฎระเบียบในการ

วินัยมากขึ้น

อยู่ร่วมกับผู้อื่น
-

48,000

48,000 -คุณธรรม จริยธรรม

จริยธรรมมากขึ้น
691

-นักเรียนปฏิบัติตนตาม

ของเศรษฐกิจพอเพียง

หลักปรัชญาของ

สู่สถานศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียง

งาน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด
1

-นักเรียนมีระเบียบ
-นักเรียนมีคุณธรรม

ผลลัพธ์

รวม

อย่างที่ดีได้เหมาะสม
560

หน่วย

แผนการดําเนินงาน

2

3

-นักเรียนมีจิตสํานึกในการ

4

ชอบ



ร.ร.ท.3

ปฏิบัติได้เหมาะสม
-นักเรียนมีความสามัคคี

ร.ร.ท.4



-นักเรียนมีระเบียบวินัยมากขึ้น
นักเรียนมีคุณธรรม

-

-



-

ร.ร.ท.4

-

-



-

ร.ร.ท.4

จริยธรรมมากขึ้น
10,000

10,000 -ความพอเพียง

-นักเรียนปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

12
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสัมคมเพื่อต้านทุจริต
เป้าหมาย
ลําดับ

ดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

24 โครงการฝึกสติเพื่อคุณธรรม

ปีงบประมาณ 2563

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

มีผู้เข้า

มีผู้เข้าร่วม

จริยธรรม ส่งเสริมประสิทธิ

ร่วม

โครงการ มี

ภาพในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
-

50,000

ผลลัพธ์

รวม
-

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาเทศบาล และพนัก

สภาเทศบาล และพนักงาน

โครงการ คุณธรรม จริยธรรม

งานเทศบาล ลูกจ้าง

เทศบาล ลูกจ้างประจํา และ

ร้อยละ

ประจํา และพนักงานจ้าง พนักงานจ้าง จํานวนไม่น้อย

80

ในการปฏิบัติงาน

หน่วย

แผนการดําเนินงาน

จํานวนไม่น้อยกว่า

กว่าร้อยละ 90 มีส่วนร่วมใน

ร้อยละ 80 มีส่วนร่วม

การดําเนินกิจกรรม

ในการดําเนินกิจกรรม

งาน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด
1

2

3

4

ชอบ

-

-



-

สป

13
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
เป้าหมาย
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

25 โครงการส่งเสริมการจัด

ดําเนินงาน
เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

722 คน นักเรียนเข้าใจและ

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

ดําเนินชีวิตตามหลัก

ในสถานศึกษา

ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
-

-

หน่วย

แผนการดําเนินงาน

ปีงบประมาณ 2563
ผลลัพธ์

รวม
-

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด
1

ร้อยละของนักเรียน

นักเรียนดําเนินชีวิตตามหลัก

ที่ร่วมกิจกรรม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

งาน

2

3

4

ชอบ







ร.ร.ท.1

14
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
เป้าหมาย
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

26 โครงการอบรมประชาศึกษาและ

ปีงบประมาณ 2563

ดําเนินงาน
เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

ผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมโครงการ

ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
-

40,000

ผลลัพธ์

รวม
40,000 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้

ชุมชนสัมพันธ์เสริมสร้างสันติสุข

โครงการ สามารถนําความรู้ไปใช้

เทศบาลเมืองชัยภูมิพนัก

ความเข้าใจนําแนวคิดในการอยู่

สมานฉันท์พัฒนาเมือง เพื่อสร้าง

จํานวน ในชีวิตประจําวัน ตลอด

งานเทศบาล พนักงานครู

ร่วมกันอย่างสันติสุข เกิดการ

พนักงานจ้าง ลูกจ้างใน

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตามหลัก
คําสอนทางศาสนา

จิตสํานึก เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ 60 คน จนนําไปใช้เป็นพื้นฐาน

หน่วย

แผนการดําเนินงาน

ถึงผลเสียของการทุจริตตลอด

ในการอยู่ร่วมกันใน

สังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ

จนมีส่วนร่วมในการป้องกัน

สังคมอย่างมีความสุข

ผู้นําองค์กรชุมชนผู้นํา

งาน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด
1

2

3

4

ชอบ

-

-

-



สป

-

-



-

สป

ศาสนาและประชาชน

และปราบปรามการทุจริต

เข้าร่วมร้อยละ 80

27 โครงการกิจกรรมสร้างพลเมืองดี

ผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมโครงการ

วิถีประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริม

โครงการ มีคุณธรรม จริยธรรม

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระ

จํานวน จิตสํานึกสาธารณะ
80 คน ในการดําเนินชีวิตตาม

สําคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและการ
เลือกตั้งแบบใหม่

วิถีประชาธิปไตย

-

20,000

20,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมสร้างพลเมือง

ผู้เข้าร่วมโครงการฯมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสําคัญ

ดีวิถีประชาธิปไตยฯ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา

เข้าร่วมร้อยละ 100

จักรไทย และการเลือกตั้งแบบใหม่

15
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
เป้าหมาย
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

28 การสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน/ผู้รับบริการ /

ปีงบประมาณ 2563

ดําเนินงาน
เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

ร้อยละ ความพึงพอใจของผู้รับ
90

ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
-

-

หน่วย

แผนการดําเนินงาน
ผลลัพธ์

รวม
-

ร้อยละความพึงพอใจต่อ ประชาชนมีความพึงพอใจของ
การรับบริการของเจ้าหน้าที่และ

งาน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด
1

2

3

4

ชอบ









งาน

บริการในการให้บริการ

การปฏิบัติหน้าที่หรือ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ

ของเจ้าหน้าที่และ

พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ มีกระบวนการขั้นตอนใน

บริการ

การป้องกันและปราบปราม

กระบวนการขั้นตอนใน

ต่อการให้บริการ

สาธารณ

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

การให้บริการ

การให้บริการ

ศูนย์

สุข

16
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านทุจรติ
กลยุทธที่ 1 พัฒนากลไกการกําหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
เป้าหมาย
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

29 โครงการประชาธิปไตย

ปีงบประมาณ 2563

ดําเนินงาน
เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

482 คน นักเรียนใช้หลักการ

ในโรงเรียน

ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
-

5,000

ประชาธิปไตยในการ

หน่วย

แผนการดําเนินงาน
ผลลัพธ์

รวม

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด
1

5,000 ร้อยละของนักเรียน
ที่ร่วมกิจกรรม

ต่อต้านการทุจริตและ

นักเรียนใช้หลักการประชาธิปไตย

งาน

2

3

4

ชอบ
ร.ร.ท.1



พัฒนาตนเองให้สามารถร่วมกับ
สังคมได้อย่างมีความสุข

การอยู่ร่วมกับสังคม
อย่างมีความสุข
30 โครงการธนาคารความดี
เก็บได้ให้แจ้ง

482

นักเรียนมีคุณธรรม
ด้านความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองและผู้อื่น

-

5,000

5,000 ร้อยละของนักเรียน
ที่ร่วมกิจกรรม

นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองและผู้อื่น



ร.ร.ท.1

17
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงยโนบาย
กลยุทธที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
เป้าหมาย
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

31 กิจกรรมก่อน-หลัง รู้คิว
ไม่ผิดตัว

ปีงบประมาณ 2563

ดําเนินงาน
เชิง

เชิง

ปริมาณ
คุณภาพ
ร้อยละ -คนไข้มาทําฟันทราบคิว
100 และลําดับการรักษาของ

ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
-

-

หน่วย

แผนการดําเนินงาน
ผลลัพธ์

รวม
-

งาน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด
1

2

3

4

ชอบ









ฝ่ายทัน

-คนไข้ที่มาทําหัตถการ

ประชาชนได้รับการบริการ

และทําฟันเข้าใจและ

เท่าเทียมกัน โดยมีการ

ตนเอง

ทราบถึงลําดับในการ

รักษาตามคิว

-ไม่มีการลัดคิวหรือผิด

รักษาของตนเอง

บริการ

ลําดับในการรักษาทาง

ร้อยละ 100

สาธา

ทันตกรรม

-ให้บริการตามลําดับคิว

รณสุข

-คนไข้มีความพึงพอใจ

ไม่มีการลัดคิวการรักษา

ในการมาใช้บริการ

และให้บริการแบบเสมอ

งานทันตกรรม

ภาคเท่าเทียมกัน

ตกรรม
ศูนย์

ร้อยละ 100
32 โครงการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์กิจการเทศบาล

ร้อยละ ประชาชนทุกภาคส่วน
100

-

30,000

30,000 ร้อยละของจํานวน
ประชากรทุกภาคส่วน
ในการรับบริการ

ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล



กอง
วิชา
การ

18
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงยโนบาย
กลยุทธที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
เป้าหมาย
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

33 โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ
ให้ความรู้ทางกฎหมาย

ปีงบประมาณ 2563

ดําเนินงาน
เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

ร้อยละ พนักงานเทศบาล

ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
-

30,000

ผลลัพธ์

รวม

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด
1

30,000 ร้อยละของพนักงาน

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง

งาน

2

3


4

ชอบ
กอง

เทศบาล พนักงานจ้าง

มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

วิชา

พนักงานเทศบาลสามัญ

มีความรู้ด้านกฎหมาย

ระเบียบทุกคน

การ

และพนักงานจ้าง

ระเบียบ

34 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคลต้นแบบในชุมชน

100

และพนักงานจ้าง

หน่วย

แผนการดําเนินงาน

ร้อยละ ประชากรในชุมชน
100

-

10,000

10,000 ร้อยละของจํานวน
ประชากรในชุมชน
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของชุมชนความเชื่อมั่น
ในการดําเนินชีวิตเป็น
แบบอย่างที่ดีของ
ชุมชนได้

ประชากรในชุมชนให้ความ
สําคัญของชุมชนมากยิ่งขึ้น



กอง
วิชา
การ

19
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงยโนบาย
กลยุทธที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
เป้าหมาย
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

35 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรดีเด่น เทศบาล

ดําเนินงาน
เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

ร้อยละ พนักงานเทศบาล
100

ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
-

10,000

และพนักงานจ้าง

เมืองชัยภูมิ

หน่วย

แผนการดําเนินงาน

ปีงบประมาณ 2563
ผลลัพธ์

รวม

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด
1

10,000 ร้อยละของจํานวน

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

งาน

2

3


4

ชอบ
กอง

พนักงานเทศบาล

ให้ความสําคัญขององค์กร

วิชา

พนักงานจ้างตระหนัก

สามารถสร้างประสิทธิภาพ

การ

ถึงความสําคัญของ

ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

องค์กรความเสียสละ
ทุ่มเทในการปฏิบัติ
งานเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างคนอื่นๆ
36 โครงการรวบรวมระเบียบ
กฎหมายของเทศบาล
เมืองชัยภูมิ

ร้อยละ พนักงานเทศบาล
100

และพนักงานจ้าง

-

30,000

30,000 ร้อยละของจํานวน
พนักงานและพนักงาน
จ้างมีความรู้ความ
เข้าใจด้านกฎหมาย
ระเบียบของเทศบาลได้

พนักงานเทศบาลและพนักงาน



กอง

มีความรู้ เข้าใจด้านกฎหมาย

วิชา

ระเบียบของเทศบาลทุกคน

การ

20
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงยโนบาย
กลยุทธที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
เป้าหมาย
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

37 โครงการอบรมให้ความรู้
ทางกฎหมายแก่ประชาชน

ปีงบประมาณ 2563

ดําเนินงาน
เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

ร้อยละ ประชากรในชุมชน

ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
-

30,000

ผลลัพธ์

รวม
30,000 ร้อยละของจํานวน

ตามกฎหมายจัดตั้งของ

ตระหนักถึงความสําคัญ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ของชุมชนความเชื่อมั่น

งาน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด
1

ประชากรในชุมชน

100

หน่วย

แผนการดําเนินงาน

2

3

ประชากรในชุมชนให้
ความสําคัญของชุมชนมากยิ่งขึ้น

4

ชอบ



กอง
วิชา
การ

ในการดําเนินชีวิตเป็น
แบบอย่างที่ดีของ
ชุมชนได้
38 โครงการค่ายฝึกอบรม

160 คน นักเรียนยึดหลักคุณธรรม

คุณธรรม จริยธรรม

จริยธรรมเป็นเครื่องมือ

นักเรียน

การสกัดกั้นการทุจริต

-

49,000

49,000 ร้อยละของนักเรียน
ที่ร่วมกิจกรรม

นักเรียนมีการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม



ร.ร.ท.1

21
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต,2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต,5 การพัฒนาวิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน

เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
เป้าหมาย
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

39 กิจกรรมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ITA 2563

ปีงบประมาณ 2563

ดําเนินงาน
เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

ร้อยละ เทศบาลเมืองชัยภูมิ

ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
-

-

-

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้

การเข้ารับการประเมินตาม

90 ค่า ได้คะแนนการประเมิน

คะแนนเกณฑ์การ

เกณฑ์ ITA และเครื่องมือที่

คะแนน ตามค่าคะแนนอยู่ใน

ประเมินค่าคะแนน

ใช้ในการประเมินโดยสํานักงาน

คุณธรรม ระดับ A Very good

ร้อยละ 100

ป.ป.ช. เพื่อนําไปสู่การยก

70 ของ การรับรู้ของผู้มีส่วนได้

1

2

3

4

ชอบ









สป

-

-





สป

เสี่ยงที่จะเกิดทุจริต
-

-

-

ระดับคะแนนการประเมิน การประเมินระดับการรับรู้ของ
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มี

ได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการป้องกัน ค่าคะแนน ส่วนเสียภายนอก (EIT)

เสียภายนอกที่มีต่อหน่วย ต่อเทศบาลเมืองชัยภูมิ ในตัว

และปราบปรามการทุจริตและ

ที่มีส่วน ช่วยให้เกิดการปรับปรุง

งานเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ประพฤติมิชอบ

ได้ส่วน ระดับคุณธรรมและ

ประสิทธิภาพการสื่อสาร และ

เสียภาย ความโปร่งใส

การปรับปรุงระบบการทํางาน

นอก (EIT)

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด

องค์กรลดโอกาสหรือความ

ของ อปท.
ร้อยละ ผละคะแนนแบบสํารวจ

งาน

ระดับคะแนนนําไปสู่การพัฒนา

โปร่งใส

ประชาชน/ผู้รับบริการผู้มีส่วน

ผลลัพธ์

รวม

และความ ร้อยละ 85-94.99

40 การสํารวจความคิดเห็นของ

หน่วย

แผนการดําเนินงาน

ชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน

22
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
เป้าหมาย
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ดําเนินงาน
เชิง

เชิง

ปริมาณ
41 โครงการเมืองชัยภูมิน่าอยู่
อย่างยั่งยืน

ปีงบประมาณ 2563

คุณภาพ
ปริมาณ เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ขยะลด ผ่านการตรวจประเมิน

ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
-

หน่วย

แผนการดําเนินงาน
ผลลัพธ์

รวม

4,229,000 4,229,000 -ปริมาณขยะลดลงปีละ
5% เทียบจากปี 2562

มีชุมชนต้นแบบด้านการบริหาร

งาน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด
1


2


3


4


จัดการสิ่งแวดล้อม

ชอบ
งาน
สุขา

ลงปีละ เมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่
5% นับ อย่างยั่งยืนระดับประเทศ

ภิบาลฯ

จากปี ปี 2563
42 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนโดยการเสริมสร้าง
กลไกหรือช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน
ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นและ

2562
1 เพิ่มประสิทธิภาพของ
ช่องทาง ระบบการป้องกันการ

-

-

-

มีกลไกและช่องทางการ มีระบบการป้องกันการทุจริตใน
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
งานที่รับผิดชอบอย่าง

รับเรื่อง









งาน
สุขา

มีประสิทธิภาพ

ภิบาลฯ

ข้อเสนอแนะจากประชาชน
และทุกภาคส่วน
43 โครงการเทศบาลพบประชาชน
ประจําปี 2563

คิดเป็น 6,250 คน
ร้อยละ
100

-

300,000

-

มีจํานวนผู้เข้าร่วม

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน

โครงการ

6,250 คน



กอง
สวัสดิ
การฯ

23
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
เป้าหมาย
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

44 โครงการจัดระเบียบผู้ประกอบ
การค้าบนทางเท้าและที่
สาธารณะ

ปีงบประมาณ 2563

ดําเนินงาน
เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

28,500 ร้านค้าอาคารพานิชย์จัด
ตาราง วางสินค้าตามแนวพื้นที่

ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
-

-

-

ร้านค้าอาคารพานิชย์จัด ทางเท้ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

40

เบื้องต้นและศึกษาดูงานจัด

คน

ระเบียบตลาด จัดระเบียบ
ทางเท้า

พนักงานเทศกิจ

งาน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด
1

2

3

4

ชอบ









งาน
เทศกิจ

สะอาด สวยงาม ประชาชนสัญจร

ที่กําหนดโดยเท่าเทียมกัน ได้อย่างสะดวกปลอดภัย และเจ้า
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

45 โครงการฝึกอบรมป้องกันตัว

ผลลัพธ์

รวม

วางสินค้าตามแนวพื้นที่

เมตร ที่กําหนดโดยเท่าเทียมกัน

หน่วย

แผนการดําเนินงาน

-

หน้าที่ไม่มีการเอื้อประโยชน์

150,000 150,000 จํานวนพนักงานเทศกิจที่ พนักงานเทศกิจมีความรู้ ปฏิบัติงาน
ผ่านการฝึกอบรม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น



งาน
เทศกิจ

24
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
เป้าหมาย
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2563

ดําเนินงาน
เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ

รวม

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด
1

70,000 -จํานวนผู้มาชําระภาษี

งาน

2

3

4

ชอบ

-ป้าย

สัมพันธ์การชําระภาษี

จํานวน

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

ความรู้ ความเข้าใจถึงขั้นตอนและ

พัฒนา

4 ป้าย

-จํานวนเงินที่ได้จากการ

ระยะเวลาการชําระภาษ๊ คือ ภาษี

รายได้

จัดเก็บภาษีเมื่อสิ้นปี

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ภาษีป้าย

กอง

งบประมาณ

-ประชาชนมาชําระภาษีภายใน

คลัง

-ชุมชน

70,000

ผลลัพธ์

46 โครงการจัดทําป้ายประชา

-ป้ายจํานวน 4 ปเย

-

หน่วย

แผนการดําเนินงาน

25 ชุมชน

-จํานวน

-ประชาชนผู้อยู่ในข่ายชําระภาษีมี

ผู้มาชําระ

ระยะเวลาที่กําหนด

ภาษี

-รายได้เข้าตามงบประมาณที่ตั้งไว้



งาน

-ประชาชนผู้อยู่ในข่ายชําระภาษีได้
รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง

47 กิจกรรมการควบคุมภายใน

1 ระบบ โรงเรียนมีระบบการ
ควบคุมภายในและ
มีการรายงานผลเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ

-

-

-

มีระบบควบคุมภายใน

รายงานการควบคุมภายใน

 ร.ร.ท.1

25
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต,2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต,7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
เป้าหมาย
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

48 กิจกรรมให้ความรู้บุคลากร

ปีงบประมาณ 2563

ดําเนินงาน
เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

43 คน บุคลากรมีความรู้

ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
-

-

-

จํานวนบุคลากรที่ได้

รายงานสรุปผลการดําเนิน
กิจกรรม

รับการพัฒนาเรื่อง

ปราบปรามการทุจริต

ป้องกันและปราบปราม

การป้องกันและ

การทุจริต

ปราบปรามการทุจริต

รับการฝึกอบรมหลักสูตร

เพิ่มพูนทักษะเสริมสร้าง

คน

ทัศนคติและปลูกจิตสํานึก

-

17,000

17,000 ผู้ผ่านการฝึกอบรม มี
ความรู้ในระเบียบ และ

-มีจิตสํานึกในการบริการที่ดี
สามารถให้บริการประชาชนได้

ของสํานักทะเบียนกลาง

ในการให้บริการแก่เจ้า

กรมการปกครอง

หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้

กฎหมายของงานทะเบียน อย่างถูกต้อง
มีความเข้าใจ และมี
-ประชาชนมีความพึงพอใจ และมั่น

อย่างถูกต้อง

ทัศนคติที่ดีในการให้

ใจว่าได้รับบริการที่ดี มีประสิทธิภาพ

บริการประชาชน

ถูกต้อง
-ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนจะได้รับการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบรู้ระเบียบและ
กฎหมายทางทะเบียนมากขึ้น

งาน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด
1

ความเข้าใจเรื่องการ

1

ผลลัพธ์

รวม

เรื่องการป้องกันและ

49 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้า

หน่วย

แผนการดําเนินงาน

2

3

4

ชอบ

 ร.ร.ท.1



งาน
ทะ
เบียน
ราษฎร

26
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต,2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต,3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
เป้าหมาย
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

50 โครงการถ่ายบัตรผู้ป่วย
ติดเตียง

ปีงบประมาณ 2563

ดําเนินงาน
เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

25

ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ

หน่วย

แผนการดําเนินงาน
ผลลัพธ์

รวม

งาน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด
1

2

3

4

ชอบ









งาน

ประชาชนเกิดความ

ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง

ชุมชน เดินทางมาด้วยตนเองได้

พึงพอใจต่อการบริการ

ไม่ว่าจะเป็น ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง

ในเขต มีบัตรประจําตัวประชาชน

ของภาครัฐ

สามารถมีบัตรประจําตัว

เบียน

ประชาชนไว้แสดงตัวตน

ราษฎร

ผู้ป่วยที่ไม่สามารถ

เทศบาล ไว้แสดงตัวตน และได้รับ
การช่วยเหลือจากภาครัฐ

-

-

-

ทะ

27
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต,2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต,3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
เป้าหมาย
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

51 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

ปีงบประมาณ 2563

ดําเนินงาน
เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

1 งาน -เป็นไปตาม พรบ.
ควบคุมอาคาร
-ประชาชนมีความพึง
พอใจ

ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
-

-

หน่วย

แผนการดําเนินงาน
ผลลัพธ์

รวม
-

-ร้อยละของความพึอพอ -ตรวจสอบแล้วดําเนินการเป็นไป
ใจของประชาชน
ตามกรอบเวลาที่กําหนด
-ร้อยละของการร้องเรียน -ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเจ้า
การขออนุญาตก่อสร้าง หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
อาคาร

ซื่อสัตย์ สุจริต
-เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการแสดง
ความพึงพอใจ

งาน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด
1

2

3

4

ชอบ









กอง
ช่าง

28
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
เป้าหมาย
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

52 จัดทํารายงานประเมินผล

ปีงบประมาณ 2563

ดําเนินงาน
เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

7 หน่วย 1 รายงาน

ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
-

-

-

2564

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด
1

รายงานผลได้ตาม

-ระบบการควบคุมภายในเพียงพอ

งาน

2

3

4

7 หน่วย 7 หน่วย

-

-

-

7 หน่วย 1 แผน

-

-

-

ชอบ
หน่วย



ระเบียบกระทรวงการคลัง หน่วยงานปฏิบัติถูกต้องตาม กฎ

รายงายผล 2563

54 แผนการตรวจสอบประจําปี

ผลลัพธ์

รวม

การควบคุมภายใน 2562

53 การตรวจสอบภายในและ

หน่วย

แผนการดําเนินงาน

ตรวจ

ระเบียบฯ นโยบาย ที่เกี่ยวข้อง

สอบ

มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือสําหรับผู้บริหาร

ภายใน

รายงานผลได้ครบ

-ระบบการควบคุมภายในเพียงพอ

7 หน่วย

หน่วยงานปฏิบัติถูกต้องตาม กฎ

ตรวจ

ระเบียบฯ นโยบาย ที่เกี่ยวข้อง

สอบ

มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือสําหรับผู้บริหาร

ภายใน









หน่วย

ครอบคุมครบทุกหน่วย

ผู้ตรวจสอบภายในมีแผนการ

รับตรวจ

ตรวจสอบฯ เป็นกรอบการ

สอบ

ปฏิบัติงาน

ภายใน



ตรวจ

29
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
เป้าหมาย
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

55 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ปีงบประมาณ 2563

ดําเนินงาน
เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
-

หน่วย

แผนการดําเนินงาน
ผลลัพธ์

รวม

150,000 150,000 ผู้สูงอายุผ่านการอบรม

งาน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด
1

2

3

4

ชอบ









งาน

-ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุสามารถดูแล

แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง

ผ่านการอบ

รักษา ป้องกันและฟื้นฟู

และผ่านการตรวจ

ป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพ

กาย

ต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ

รมจํานวน

สมรรถภาพตนเองไม่ให้

ร่างกาย special test

ตนเองไม่ให้ล้มได้ง่าย

ภาพ

เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ 2563

200 คน

บําบัด

-ผู้สูงอายุ

ล้มได้ง่าย
-ผู้สูงอายุมีความเสี่ยง

ผ่านการ

ในการหกล้มลดลง

ศูนย์

ผู้สูงอายุสามารถดูแล รักษา

งาน

ตรวจร่าง

บริการ

กายspecial

สาธารณ

test
ร้อยละ 70
-ความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 90

สุข

30
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เป้าหมาย
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

56 โครงการเพิ่มสมรรถนะการ
จัดการขยะมูลฝอยและ

ปีงบประมาณ 2563

ดําเนินงาน
เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

ร้อยละ ประชาชนมีความรู้
100

ของเสียอันตราย

ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
-

50,000

หน่วย

แผนการดําเนินงาน
ผลลัพธ์

รวม
50,000 ประชาชนมีความรู้

การคัดแยกขยะมูลฝอย

การคัดแยกขยะ

และของเสียอันตราย

-ประชาชนมีความรู้การคัดแยกขยะ

งาน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด
1
-

2
-

3


4


ชอบ
ฝ่าย

-ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

บริหาร

ชุมชนได้คัดแยกและนําไปกําจัด

งานสา

ชุมชน

ธารณ
สุข

57 โครงการประชาสัมพันธ์

25

ผู้อยู่ในข่ายชําระภาษีมี

-เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนิน

การออกสํารวจภาคสนาม

ความรู้ เข้าใจในการ

งานจัดเก็บภาษี

แผนที่

งานแผนที่ภาษีและทะเบียน

ชําระภาษี

-มีข้อมูลในการชําระภาษีที่ถูกต้อง

ภาษี

และเป็นธรรม

กอง

-สามารถนําข้อมูลมาใช้ให้เกิด

คลัง

ทรัพย์สิน

ชุมชน

-

-

-

ประโยชน์ต่อองค์กรและภาค
ประชาชน
-สามารถรองรับภารกิจในการ
พัฒนาท้องถิ่นในอนาคต









งาน

31
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เป้าหมาย
ลําดับ

ปีงบประมาณ 2563

ดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

58 โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางาน

2

ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ

ตัว

11,800

งานแผนที่ภาษีและทะเบียน

หน่วย

แผนการดําเนินงาน
ผลลัพธ์

รวม

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด
1

11,800 -มีโต๊ะทํางานเพียงพอต่อ -เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
การปฏิบัติงานของเจ้า -อุปกรณ์สํานักงานเพียงพอต่อ

ทรัพย์สิน

หน้าที่

งาน

2

3

4

ชอบ
งาน



แผนที่

การปฏิบัติงาน

ภาษี

-เพื่อความเป็นระเบียบสวยงาม

กอง

สะดวกต่อการบริการ

คลัง

-รองรับภารกิจในการพัฒนาที่
เพิ่มขึ้น
59 โครงการจ้างสํารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ

ร้อยละ

ร้อยละความพึงพอใจ

ร้อยละความพึงพอใจของผู้มาใช้

ความพึง บริการให้ได้รับความ

ของผู้รับบริการ

บริการ ร้อยละ 95

พอใจ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ

ของผู้มา
ใช้บริการ
ร้อยละ
90

พัฒนาการ
พึงพอใจ

-

50,000

-

-

-



-

สป

32
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เป้าหมาย
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

60 โครงการจัดทําระบบสารสนเทศ
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

ดําเนินงาน
เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

25

ชุมชน

ปีงบประมาณ 2563
ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ

หน่วย

แผนการดําเนินงาน
ผลลัพธ์

รวม

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด
1

491,000 491,000 -ประชาชนพึงพอใจสูงสุด -เทศบาลเมืองชัยภูมิมีระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการ

งาน

2


3

4

ชอบ
งาน
แผนที่

บริการงานจัดเก็ยภาษี

ภาษี

-บริการได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กอง

สามารถให้บริการได้สะดวกรวดเร็ว

คลัง

-เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้มากขึ้น
-สามารถต่อยอดระบบสารสนเทศ
ให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเข้าสู่ยุค
ไทยแลนด์ 4.0

33
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เป้าหมาย
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

61 โครงการปรับปรุงและ

ดําเนินงาน
เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

25

ชุมชน

ปีงบประมาณ 2563
ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
260,000

หน่วย

แผนการดําเนินงาน
ผลลัพธ์

รวม

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด
1

-ได้ใช้ระบบ LTAX 3000 -เทศบาลเมืองชัยภูมิมีระบบ

งาน

2


3

4

ชอบ
งาน

ถ่ายโอนข้อมูลงานแผนที่ภาษี

ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการ

แผนที่

และทะเบียนทรัพย์สิน

บริการประชาชนในเขต

บริการงานจัดเก็บภาษีฯ

ภาษี

เทศบาล

-บริการได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กอง

สามารถให้บริการได้สะดวก รวดเร็ว

คลัง

-เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้มากขึ้น
-สามารถต่อยอดระบบสารสนเทศ
ให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเข้าสู่ยุค
ไทยแลนดื 4.0

34
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เป้าหมาย
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

62 การบริหารจัดการบุคลากร
ในองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ปีงบประมาณ 2563

ดําเนินงาน
เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

6

บุคคลากรในสํานักงาน

ตําแหน่ง มีพฤติกรรมร่วมต่อต้าน
การทุจริต

ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
-

-

หน่วย

แผนการดําเนินงาน
ผลลัพธ์

รวม
-

งาน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด
1

2

3

4

ชอบ









สถา

-โครงการ/กิจกรรมที่

-บุคคลากรมีจิตสํานึกแยกแยะ

ส่งเสริมบุคคลากรให้

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

ธนา

มีจิตสํานึกแยกแยะ

กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้

นุบาล

ระหว่างผลประโยชน์

-การจัดทําข้อมูลสื่อสารสนเทศ

ส่วนตนและผลประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ส่วนรวม

-เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

-เผยแพร่องค์ความรู้

ในการป้องกันการทุจริต

ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม
-การจัดกิจกรรมเพื่อ
ผลักดันให้เกิดองค์กร
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต

35
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา การวิเคราะห์และลูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
เป้าหมาย
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

63 มาตรการสร้างความโปร่ง
ใสในการบริหารงานบุคคล

ปีงบประมาณ 2563

ดําเนินงาน
เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

ข้อตกลง

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

การปฏิบัติ เทศบาล พนักงาน
ราชการ

เทศบาล ลูกจ้างประจํา

ครอบคลุม และพนักงานจ้าง มี
ทุกกอง/

ความโปร่งใสใน

สํานัก

การปฏิบัติงาน

และโรง
เรียน 4
แห่ง
2 ศูนย์
เด็กเล็กฯ

ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
-

-

หน่วย

แผนการดําเนินงาน
ผลลัพธ์

รวม
-

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา

งาน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด
1

2

3

4

ชอบ









สํานัก

สภาเทศบาล และพนัก

เทศบาล และพนักงานเทศบาล

ปลัด

งานเทศบาล ลูกจ้าง

ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

เทศบาล

ประจํา และพนักงานจ้าง ตระหนักถึงการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

36
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคคลากรด้านการป้องกันทุจริต
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2563
ดําเนินงาน
ลําดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เชิง
เชิง
บูรณาการ งบปกติ
รวม
ปริมาณ
คุณภาพ
64 โครงการประชาธิปไตย
ในโรงเรียน

1 ครั้ง จํานวน/ครั้ง
196 คน จํานวน/คน

-

-

-

หน่วย

แผนการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด
1

นักเรียนความรู้

นักเรียนร้อยละ 80 ลงคะแนน

เกี่ยวกับการปกครอง

เสียงเลือกตั้ง

งาน

2

3

4

ชอบ
ร.ร.ท.2



ระบอบประชาธิปไตย
65 โครงการครูแดร์

10 ครั้ง จํานวน/ครั้ง

-

-

-

60 คน จํานวน/คน

นักเรียนมีความรู้

นักเรียนร้อยละ 100 ปลอด

เรื่องนาเสพติดและ

ยาเสพติด









ร.ร.ท.2



ร.ร.ท.2



ร.ร.ท.2

พิษของยาเสพติด
66 โครงการลูกเสือต่อต้าน
ยาเสพติด

2 ครั้ง จํานวน/ครั้ง

-

-

130 คน จํานวน/คน
จํานวน/ครั้ง

67 โครงการรณรงค์ป้องกัน

2 ครั้ง จํานวน/ครั้ง

ยาเสพติดในสถานศึกษา

154 คน จํานวน/คน

-

นักเรียนปลอดจาก

นักเรียนร้อยละ 100 ปลอด

ยาเสพติดและเป็น

ยาเสพติด

โรงเรียนสีขาว
-

18,000

18,000 นักเรียนมีความรู้

นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้

และไม่เกี่ยวข้อง

และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ยาเสพติด

37
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคคลากรด้านการป้องกันทุจริตสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เป้าหมาย
ลําดับ

ดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

68 โครงการคัดเลือกองค์กร

ปีงบประมาณ 2563

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

คะแนน

ได้รับรางวัล

ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
-

-

ผลลัพธ์

รวม
-

แบบประเมินเกณฑ์ชี้วัด

เพื่อยกระดับเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

ประเมิน อปท.ที่มีการ

การคัดเลือก อปท. ที่มี

ด้านการบริหารจัดการที่ดี

การบริหารจัดการที่ดี

ร้อยละ

บริหารจัดการ

การบริหารจัดการที่ดี

สู่เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น

ประจําปีงบประมาณ 2563

80

ที่ดี

ประจําปีงบประมาณ

อย่างยั่งยืน และได้รับรางวัล

2563

อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

เกณฑ์การตรวจประเมิน

เพื่อยกระดับเทศบาลเมืองชัยภูมิ

รอบการ พระปกเกล้า

ตามใบสมัครรางวัล

ด้านการส่งเสริมเครือข่ายรัฐ

ตรวจ

พระปกเกล้า

เอกชนและภาคประชาสังคม

ประเมิน

ประจําปี 2563

สู่เป้าหมายพัฒนาท้องถิ่นอย่าง

69 โครงการประเมินรางวัล
พระปกเกล้า ประจําปี 2563

ผ่านเข้า ได้รับรางวัล

-

-

หน่วย

แผนการดําเนินงาน

-

โครงการ

ยั่งยืนและได้รับรางวัลโครงการ

โดดเด่น

ประเมินรางวัลพระปกเกล้า

งาน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด
1

2

3

4

ชอบ

-

-



-

สป

-



-

-

สป

38
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคคลากรด้านการป้องกันทุจริตสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เป้าหมาย
ลําดับ

ดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

70 โครงการฝึกอบรมเชิง

ปีงบประมาณ 2563

เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

ร้อยละ

ผู้ร่วมอบรม

ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ

ของผู้

การบริหารจัดการของ

ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
-

หน่วย

แผนการดําเนินงาน
ผลลัพธ์

รวม

1,102,800 1,102,800 คณะผู้บริหาร สมาชิก

ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความ

มีความรู้ความ

สภาเทศบาเมืองชัยภูมิ

เข้าใจในระบบการพัฒนาคุณภาพ

เข้าร่วม

เข้าใจ

พนักงานเทศบาล

การบริหารจัดการของเทศบาล

เทศบาลเมืองชัยภูมิ

อบรม

PMQA 4.0

พนักงานครูเทศบาล

เมืองชัยภูมิ สู่ระบบราชการ 4.0

สู่ระบบราชการ 4.0

ร้อยละ

พนักงานจ้าง และ

(PMQA 4.0)

(PMQA 4.0)

80

ลูกจ้างเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 70

งาน

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด
1

2

3

4

ชอบ









สป

39
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เป้าหมาย
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

71 โครงการระบบดุแล
ช่วยเหลือนักเรียน

ดําเนินงาน
เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

722 คน นักเรียนได้รับการดุแล

ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
-

30,000

หน่วย

แผนการดําเนินงาน

ปีงบประมาณ 2563
ผลลัพธ์

รวม

ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด
1

30,000 ร้อยละของนักเรียน

นักเรียนได้รับการดูแลช่วย

ที่ร่วมกิจกรรม

เหลืออย่างเหมาะสม

มีระบบรับเรื่อง

สถานศึกษามีระบบรับเรื่อง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ร้องเรียน ร้องทุกข์ที่เหมาะสม

งาน

2

3

4

ชอบ
ร.ร.ท.1



ทั่วถึง
72 กิจกรรมรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์

1 ระบบ โรงเรียนมีระบบการ
รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ที่เหมาะสม
มีประสิทธิภาพ

-

-

-







 ร.ร.ท.1

40
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
เป้าหมาย
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

73 กิจกรรมการรายงาน

ปีงบประมาณ 2563

ดําเนินงาน
เชิง

เชิง

ปริมาณ

คุณภาพ

1 ระบบ โรงเรียนมีการรายงาน

ตัวชี้วัด
บูรณาการ งบปกติ
-

-

หน่วย

แผนการดําเนินงาน
ผลลัพธ์

รวม
-

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด
1

มีระบบการตรวจสอบ

สถานศึกษามีระบบตรวจสอบ

ผลด้านงบประมาณ

ด้านงบประมาณ

และรายงานผลด้าน

และรายงานผลด้านงบประมาณ

ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน

ทรัพย์สินและหนี้สิน

งบประมาณทรัพย์สิน

ทรัพย์สินและหนี้สิน

ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง

และหนี้สิน

งาน

2

3

4

ชอบ



ร.ร.ท.1

ผังยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน์

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ ต้ านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทัง้ ระบบ ให้มีมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50
วัตถุประสงค์ที่ 1
สังคมมีพฤติกรรม
ร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
1. ระดับความสําเร็จของกระบวนการปรับกระบวนคิด
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของชุมชนใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต
กลยุทธ์
1. ปรั บฐานความคิ ด ทุ กช่ วงวั ยตั้ งแต่ ปฐมวั ยให้ สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
2. ส่ ง เสริ ม ให้ มี ร ะบบและกระบวนการกล่ อ มเกลา
ทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
3. ประยุ ก ต์ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น
เครื่องมือต้านทุจริต
4. เ ส ร ิม พ ล ัง ก า ร ม ีส ่ว น ร ่ว ม ข อ ง ช ุม ช น ( Civic
Participation) แ ล ะ บู ร ณ า ก า ร ทุ ก ภ า ค ส่ ว น เ พื่ อ
ต่อต้านการทุจริต

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
1. ทุ ก ภาคส่ ว นส่ ง เสริ ม การกล่ อ มเกลาทางสั ง คมและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
2. การผนึกกําลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยน
สภาพแวดล้อมที่นําไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต

วัตถุประสงค์ที่ 2
เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture)
มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับเจตจํานงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริต
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
1. มีการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ
นักการเมืองต่อสาธารณชน
2. ร้อยละที่ลดลงของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐมีการละเมิด
มาตรฐานทางจริยธรรม
3. สัดส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกําหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ในการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. มี การพั ฒนาระบบการจั ดสรรงบประมาณด้ านการป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
5. รัฐบาลให้การสนับสนุนทุนตั้งต้นในการจัดตั้งกองทุนต่อต้าน
การทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน
6. มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งเสริมให้เกิดการกํากับ
ดูแลและควบคุมการดําเนินงานตามเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของนักการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณชน
กลยุทธ์
1. พั ฒ นากลไกการกํ า หนดให้ นั ก การเมื อ งแสดงเจตจํ า นง
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
2. เร่ ง รั ด การกํ า กั บ ติ ด ตามมาตรฐานทางจริ ย ธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ
3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกําหนดกลยุทธ์และมาตรการสําหรับ
เจตจํานงในการต่อต้านการทุจริต
4. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารงบประมาณด้ า นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
5. ส่ งเสริ มการจั ดตั้ งกองทุ นต่ อต้ านการทุ จริ ตสํ าหรั บภาคเอกชน
และภาคประชาชน โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
6. ป ร ะ ยุ ก ต์ น วั ต ก ร ร ม ใ น ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล แ ล ะ ค ว บ คุ ม
การดํ า เนิ นงานตามเจตจํา นงทางการเมื อ งของพรรคการเมื อ ง
ที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
1. ความตระหนักในความสําคั ญของการปฏิ บัติเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตและการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของคณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา และประชาชน
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึง
เครือข่าย จัด ทําแนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในอัตราร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจําปี
เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสม
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเร่งรัดหรือกดดันให้คณะรัฐมนตรี
รัฐสภา และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้อง
ดําเนินการตามเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเร่งด่วน
4. รั ฐบาลเล็ งเห็ นความสํ าคั ญของการจั ดตั้ งกองทุ นต่ อต้ านการทุ จริ ต

วัตถุประสงค์ที่ 3
การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกัน
การทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
ร้อยละที่ลดลงของคดีการทุจริตเชิงนโยบาย

กลยุทธ์
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
บนฐานธรรมาภิบาล
ขั้นการก่อตัวนโยบาย (Policy formation)
ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation)
ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision)
ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)
ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation)
2. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
(Policy cycle feedback)
3. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบ
ธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ
การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
๑. ฝ่ายบริหารให้ความสําคัญและปฏิบัติตามมาตรการเสริม
ธรรมาภิบาลในกระบวนการนโยบาย
๒. ภาคประชาชนและสื่อมวลชนร่วมตรวจสอบการดําเนิน
โครงการของรัฐ

วัตถุประสงค์ที่ 4
การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย
มีความรวดเร็ว เป็นธรรมและได้รบั ความร่วมมือจากประชาชน

วัตถุประสงค์ที่ 5
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)
ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
การปราบปรามการทุจริต

ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
1. ร้ อ ยละของความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ
การยับยั้งและป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้น
2. ร้อ ยละของคดีห รือ การร้อ ง เ รีย น เ กี ่ย วกับ
การทุจริตที่ลดลง
3. ร้อยละความสําเร็จของผลการดําเนินการป้องกัน
การทุจริต

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
๑. ระยะเวลาเฉลี่ยของการดําเนินคดีทุจริตจําแนกตาม
ขนาดและประเภทของคดี
๒. ร้ อ ยละของคดี ก ารทุ จ ริ ต ที่ ดํ า เนิ น การแล้ ว เสร็ จ
จําแนกตามขนาดและประเภทของคดี

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ตามแหล่ง สํ า รวจข้อ มูล ๘ แหล่ง
สูงกว่าร้อยละ ๕๐

กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
3. พั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
ลดปัญหาการทุจริต
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมิน
ด้ า นคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของ
หน่ วยงาน เพื่ อเชื่ อมโยงกั บแนวทางการยกระดั บคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย
6. สนับสนุนให้ภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
7. พั ฒ นาสมรรถนะและองค์ ค วามรู้ เ ชิ ง สร้ า งสรรค์ ข อง
บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
8. การพั ฒ นาระบบและส่ ง เสริ ม การดํ า เนิ น การตาม
อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against
Corruption : UNCAC)

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
1. กระบวนการทํางานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่
การทํางานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทัน
และมีประสิทธิภาพ
2. มีการบูรณาการการทํางานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม

กลยุทธ์
๑. ปรั บ ปรุ ง ระบบรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต ให้ มี
ประสิทธิภาพ
๒. ปรั บ ป รุ ง ก า รต ร ว จส อ บ ค วา ม เ คลื่ อ น ไ ห ว แ ล ะ
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
๓. ปรั บ ปรุ ง กระบวนการและพั ฒ นากลไกพิ เ ศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๔. ตรากฎหมายและการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายในการ
ปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตและ
สอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
๕. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต
๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้ง
เบาะแส (Whistleblower) และเจ้ าหน้ าที่ ใ นกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
๘. การเปิดโปงผู้กระทําความผิดให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระทําการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
๙. ก า ร เ พิ่ มประสิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า รดํ าเนิ นค ดี ทุ จริ ต
ระหว่างประเทศ

(Corruption Perceptions Index: CPI)

ของประเทศไทย

กลยุทธ์
1. ศึ ก ษา และกํ า กั บ ติ ด ตามการยกระดั บ ดั ช นี ก ารรั บ รู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศ
ไทย
2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จริ ตเพื่ อยกระดั บดั ชนี การรั บรู้ การทุ จริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
1. ความร่ ว มมื อ ของรั ฐ บาล กระบวนการยุ ติ ธ รรม
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ต่ า ง ๆ และเอกชนในการต่ อ ต้ า นการ
ทุจริต
2. ประสิทธิภาพของกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของประเทศ
3. การรับรู้ของนักลงทุนต่างชาติ

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
1. การสนั บ สนุ น และให้ ค วามร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว น
ในการปรั บ ปรุ ง กระบวนการต่ า ง ๆ ในการปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบ
2. การสนั บสนุนและให้ความร่วมมือจากฝ่ ายนิติบัญญั ติ
และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางกฎหมายในการร่ ว มกั น
ออกแบบ ปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปราบปรามการทุจริต
3. ประชาชนและสังคมให้ความสําคัญกับการปราบปราม
การทุจริตและตระหนักถึงผลของการกระทําการทุจริต
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