แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)
ชือ่ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
1.ปรับฐานความคิดทุกช่วงวันตั้งแต่ปฐมวันให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
2.ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
3.ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
4.เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Civic Particpation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 1.โครงการการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
สร้างสังคมที่ไม่ทน และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
ต่อการทุจริต
"เมืองไทยใสสะอาด"
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมให้มี
2.โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ระบบและกระบวนการ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
กล่อมเกลาทาง งานให้แก่บุคลากรขององค์การบริหาร
สังคมเพือ่ ต้านทุจริต ส่วนจังหวัดราชบุรี

เป้าหมาย
เด็ก/เยาวชน/บุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดราชบุร/ี ผูน้ าชุมชน/ประชาชน

งบประมาณ(บาท)
พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

100,000

100,000

100,000

100,000

พ.ศ.2564

ตัวชีว้ ัดผลการปฏิบัตงิ าน หมายเหตุ

100,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม

สานักฯ

กิจกรรม

ทั่วไปในจังหวัดราชบุรี
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ราชบุรี ข้าราชการครู/ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างทุกคน

150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1.บุคลากรขององค์การ กองการ
บริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90
เป็นผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมและมีความ
ประพฤติที่เหมาะสม
ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต
2.บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
เข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์รู้จกั การเป็นผู้ให้

2
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 3.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
สร้างสังคมที่ไม่ทน นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ด้วย
ต่อการทุจริต
พระธรรม ขององค์การบริหารส่วน
กลยุทธ์ที่ 2
จังหวัดราชบุรี
ส่งเสริมให้มี

เป้าหมาย
เป็นการจัดอบรมปฏิบัติธรรมให้แก่
นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนจาก
สถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี จานวน
5 รุ่น

งบประมาณ(บาท)
พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

1,500,000 1,500,000

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

-

-

-

ระบบและกระบวนการ

ตัวชีว้ ัดผลการปฏิบัตงิ าน หมายเหตุ

1.มีผู้เข้ารับการอบรม
กองการ
ตามโครงการไม่น้อยกว่า ศึกษาฯ
2,000 คน/ต่อปี
2.ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมผ่านการ
อบรม

กล่อมเกลาทาง
สังคมเพือ่ ต้านทุจริต 4.อุดหนุนหอการค้าจังหวัดราชบุรี

จัดงานแสดงสินค้า "หอการค้าแฟร์"

1.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน
รู้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และ
กล้าแสดงออก
2.เพื่อปลูกจิตสานึกให้เยาวชนรู้จกั
ต่อต้านคอร์รัปชั่น

249,500

249,500

249,500

249,500

249,500 ร้อยละหรือจานวน

ประชาชนที่เข้าชม
การจัดงานเพิ่มมากขึ้น
เยาวชนรู้จกั ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยนช์
และหันมาสนใจให้
ความสาคัญต่อการ
ต่อต้านคอร์รัปชั่น

กองแผน

ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ 4
เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Civic Particpation)

และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพือ่ ต่อต้าน

การทุจริต

1.การตรวจสอบการปฏิบัติงานโดย
ประชาชน

งบประมาณ(บาท)

เป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ 3
1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเรียน ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประยุกต์หลัก
รู้ตามรอยพระยุคลบาท:ปรัชญาของ ราชบุรี ลูกจ้างประจาและพนักงาน
ปรัชญาเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง
จ้างทุกคน โดยให้มีการฝึกอบรม
พอเพียงเป็นเครื่องมือ
และศึกษาดูงาน/จัดกิจกรรม ตามรอย
ต้านทุจริต
พระยุคลบาทที่เสด็จพระราชดาเนิน

3
ตัวชีว้ ัดผลการปฏิบัตงิ าน หมายเหตุ

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

-

500,000

-

500,000

-

ความถูกต้องโปร่งใสของโครงการที่กอ่ สร้าง 100,000

100,000 -

-

-

บุคลากรขององค์การ
กองการ
บริหารส่วนจังหวัด
เจ้าหน้าที่
ราชบุรีเข้าใจแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชและ
นาไปประยุกต์ใช้ในการ
ทางานและชีวิตประจาวัน
เพื่อปลูกจิตสานึกให้เกิด
ความพอเพียงไม่นาไปสู่
การทุจริต
จานวนโครงการที่ได้
ดาเนินการก่อสร้างและ
มีการตรวจรับเสร็จสิ้น

กองพัสดุ

ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

4
ตัวชีว้ ัดผลการปฏิบัตงิ าน หมายเหตุ

งบประมาณ(บาท)

เป้าหมาย
พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม จัดทาโครงการส่งเสริมสนับสนุนการมี 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.จานวนประชาชนที่มี
สร้างสังคมที่ไม่ทน ของประชาชนในท้องถิ่น
ส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น โดย
ส่วนร่วมในท้องถิ่น
ต่อการทุจริต
การจัดประชุมสัมมนาหรือจัดทา
2.ทุกภาคส่วนและ
กลยุทธ์ที่ 4
ประชาคมหมูบ่ า้ น ชุมชน ตาบล อาเภอ
ประชาชนได้ร่วมกัน
เสริมพลังการมี
และจังหวัด เพื่อกาหนดประเด็นหลัก
กาหนดประเด็นหลัก
ส่วนร่วมของชุมชน
และแนวทางการพัฒนา การสารวจ
และแนวทางการพัฒนา
(Civic Particpation)
ปัญหาและความต้องการของประชาชน
ท้องถิ่น
และบูรณาการทุก
การพิจารณาโครงการพัฒนาและจัด
3.ทราบปัญหาความ
ภาคส่วนเพือ่ ต่อต้าน
ลาดับความสาคัญของโครงการหรืออืน่ ๆ
ต้องการของประชาชน
การทุจริต
ที่เกี่ยวข้องจาเป็ฯในการจัดทาแผน
4.มีการจัดประชุม
พัฒนาท้องถิ่น
ประชาคมหมูบ่ ้าน
ชุมชนตาบล อาเภอ
และจังหวัด
5.มีการพิจารณา
บูรณาการโครงการและ
จัดลาดับความสาคัญ
ของโครงการเพื่อบรรจุ
เข้าแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด
6.ประชาชนเข้าใจใน
สิทธิที่มีและเห็นถึง
ความสาคัญของการ
เสนอความต้องการใน
โครงการต่างๆที่จะนา
มาสู่การพัฒนาชีวิต
ของตนเองจากเงินภาษี

กองแผนฯ

ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ(บาท)

เป้าหมาย
พ.ศ.2560

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

5
ตัวชีว้ ัดผลการปฏิบัตงิ าน หมายเหตุ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

ท้องถิ่นและเงิน
งบประมาณที่ อปท.
ได้รับจัดสรรมาจากรัฐ
โดยมี อปท.ซึ่งเป็น
หน่วยงานของรัฐ
มาทาหน้าที่บริหารงาน
ให้เกิดความสาเร็จและ
ประโยชน์ต่อชุมชน
7.มีแผนชุมชน แผน
หมูบ่ ้านและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

6
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์
1.พัฒนากลไกการกาหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
2.เร่งรัดการกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ
3.สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และมาตรการสาหรับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
4.พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
5.ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสาหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
6.ประยุกต์นวัตกรรมในการกากับดูแลและควบคุมการดาเนินงานตามเจตจานงทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กิจกรรม"จังหวัดใสสะอาด อาเภอ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ยกระดับเจตจานง ใสสะอาดและองค์กรปกครองส่วนท้อง ส่วนจังหวัดราชบุรี
ทางการเมืองในการ ถิ่นใสสะอาด"โดยกลไกประชารัฐร่วมกับ
ต่อต้านการทุจริต "วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ"
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนากลไกการ
กาหนดให้นักการ
เมืองแสดงเจตจานง
ทางการเมืองในการ

เมืองในการต่อต้าน
การทุจริตต่อ
สาธารณชน

งบประมาณ(บาท)
พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

-

-

-

-

-

ตัวชีว้ ัดผลการปฏิบัตงิ าน หมายเหตุ

ผู้บริหารและสมาชิกสภา สานักปลัดฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ราชบุรีแสดงเจตจานงต่อ
ต้านการทุจริตต่อสาธารณชน

7
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
1.วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
ขั้นการก่อตัวนโยบาย (Policy Formation)
ขั้นการกาหนดนโยบาย (Policy Formulation)
ขั้นตัดสินใจตัวนโยบาย (Policy Decision)
ขั้นการนานโยบายไปปฎิบัติ (Policy Implementation)
ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation)
2.การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback)
3.การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนานโยบายไปปฏิบัติ
4.ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 3

-

-

สกัดกัน้ การทุจริต
เชิงนโยบาย

งบประมาณ(บาท)
พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

-

-

-

-

-

ตัวชีว้ ัดผลการปฏิบัตงิ าน หมายเหตุ

-

-

8
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์
1.เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
2.สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
3.พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
4.พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5.การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
6.สนับสนุนให้ภาคเอกชนดาเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
7.พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
8.การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดาเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003
(United Nations Convention against Corruption : UNCAC)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบ
ป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 1
เพิม่ ประสิทธิภาพ

ระบบงานป้องกัน
การทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

กิจกรรมส่งเสริมให้ภาคประชาชน
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ร่วมตรวจสอบการบริหารงานและ
ส่วนจังหวัดราชบุรี ทุกฉบับ
งบประมาณของฝ่ายบริหารและฝ่าย
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

งบประมาณ(บาท)
พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

-

-

-

-

-

ตัวชีว้ ัดผลการปฏิบัตงิ าน หมายเหตุ
รายงานการประชุมสภาฯ

กองกิจ

ที่ผ่านการตรวจและรับ
รองของสภาฯแล้วได้นา
เข้าสู่ website ของ
อบจ.ราชบุรี

การสภาฯ
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบ
ป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 2
สร้างกลไกการ
ป้องกันเพื่อยับยั้ง
การทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

กิจกรรมการตรวจสอบภายในของ
8 ส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
1.เสนอแผนผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ
2.ตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้
ข้อมูลตัวเลข
3.ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การบริหารงบประมาณ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อกฎหมายที่กาหนด
4.ประเมินการปฏิบัติงาน
5.สอบทานระบบการปฏิบัติงานตาม

งบประมาณ(บาท)
พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

-

-

-

-

-

ตัวชีว้ ัดผลการปฏิบัตงิ าน หมายเหตุ

1.มีแผนการตรวจสอบ
2.ตรวจสอบและราย
งานผลได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80ของเป้าหมาย

หน่วย
ตรวจ
สอบ
ภายใน

3.ไม่มีการกระทาผิด
ในเรื่องที่ตรวจพบและ
แนะนาไปแล้วซ้าอีก

มาตรฐานและ/หรือระเบียบข้อกฎหมาย

6.ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ
วิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง
แก้ไข
กลยุทธ์ที่ 7
โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยให้
พัฒนาสมรรถนะ แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
และองค์ความรู้ จังหวัดราชบุรี
เชิงสร้างสรรค์ของ
บุคลากรด้านการ
ป้องกันการทุจริต

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ราชบุรี ข้าราชการครู/ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างทุกคน

-

200,000 200,000 200,000 200,000 บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ราชบุรีมีความประพฤติ
ในทางทีเ่ หมาะสมเป็นแบบ

อย่างที่ดี ไม่กระทาผิด
วินัยข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่นปราศจากการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

กองการ
เจ้าหน้าที่
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์
1.ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
2.ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนีส้ ิน
3.ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4.ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตรของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
5.บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต
6.การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
7.พัฒนาสมรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
8.การเปิดโปงผู้กระทาความผิดให้สาธารชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทาการทุจริตเมือ่ คดีถงึ ที่สุด
9.การเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กิจกรรมศูนย์ดารงธรรมองค์การบริหาร ประชาชนในจังหวัดราชบุรี
ปฏิรูปกลไกและ ส่วนจังหวัดราชบุรี
กระบวนการ
การปราบปราม
การทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1
1.ปรับปรุงระบบ
รับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณ(บาท)
พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

-

-

-

-

-

ตัวชีว้ ัดผลการปฏิบัตงิ าน หมายเหตุ

หน่วยงานองค์การบริหาร สานักปลัดฯ
ส่วนจังหวัดราชบุรีไม่มี
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ตกค้าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
กลยุทธ์
1.ศึกษา และกากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
2.บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 6

-

-

ยกระดับคะแนนดัชนี

การรับรู้การทุจริต
(Corruption
Perceptions
Index : CPI)
ของประเทศไทย

งบประมาณ(บาท)
พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

-

-

-

-

-

ตัวชีว้ ัดผลการปฏิบัตงิ าน หมายเหตุ

-

-

