แผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
กรมการพัฒนาชุมชน
พ.ศ.๒๕๕๔

คํานํา
กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของหน่วยงานขึ้น ตามตัวชี้วัดที่ ๖
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐฉบับนี้จะสามารถนําไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลและ
เป้าหมายอย่างแท้จริง
กรมการพัฒนาชุมชน
เมษายน ๒๕๕๔

ตารางแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
กรมการพัฒนาชุมชน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ มุ่งส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสํานึกและค่านิยม ให้แก่หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบภาครัฐ รวมทั้งรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจน เป็นการวางรากฐาน
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

๑.๑ ส่งเสริ มการปฏิบัติงาน ๑. โครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนสู่ความ
และการดํ า เนิ น ชี วิ ต ตาม เป็ น เลิ ศ (แหล่ ง เรี ย นรู้ ภู มิ ปั ญ ญาเฉพาะด้ า น)
เศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๑ . ศู น ย์ ศึ กษาพั ฒ นาชุ ม ชน จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๒. ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท
๑ . ๓ ศู น ย์ ศึ ก ษ า พั ฒ น า ชุ ม ช น จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัด
ระดับ
ความสําเร็จ
(Milestone)
ในการ
ดําเนินงานตาม
แผนฯ การ
ขับเคลื่อนศูนย์
ศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ ๕
ขั้นตอน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
เป้าหมาย
งบประมาณ
๒,๔๐๐,๐๐๐
๓ ศูนย์

ผู้รับผิดชอบ
สถาบันศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

-๒ตัวชี้วัด

๑.๔ ส่งเสริมค่านิยมการยก
ย่องและเชิดชูความดี ความ
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต แ ล ะ ก า ร
ต่อต้านการทุจริต ยึดถือเป็น
ค่านิยมกระแสหลัก
ของชาติ

๒.โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิต
กับการทํางานที่เป็นสุข
๒.๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต
กับการทํางานที่เป็นสุข
(งบประมาณ ๑,๑๓๕,๐๐๐ บาท)
๒.๒ การปั จ ฉิ ม นิ เ ทศข้ า ราชการเกษี ย ณอายุ
ราชการ ประจําปี ๒๕๕๔
(งบประมาณ ๒๗๖,๐๐๐ บาท)
๒.๓ การประกาศเกี ย รติ คุ ณ ผู้ บ ริ ห ารและ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่น
๑. คั ด เลื อ กข้ า ราชการและลู ก จ้ า งดี เ ด่ น
ประเภทบริหาร
๒. คั ด เลื อ กข้ า ราชการและลู ก จ้ า งดี เ ด่ น
ประเภทซื่ อสั ตย์ สุจ ริต ประเภทวิชาการ ประเภท
สนับสนุน และประเภทลูกจ้าง
๓. คั ด เลื อ กข้ า ราชการและลู ก จ้ า งดี เ ด่ น
ประเภทพัฒนาการอําเภอ และประเภทพัฒนากร
ขวัญใจชุมชน
(งบประมาณ ๙๙๒,๖๖๐ บาท)

ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้
ความเข้าใจ ได้
แลกเปลี่ยน
ความรู้และ
ประสบการณ์
การทํางาน
ร้อยละ ๙๕ ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
พึงพอใจในการ
ดําเนินกิจกรรม
ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พึงพอใจในการ
พัฒนาตาม
โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
เป้าหมาย
งบประมาณ
๒,๔๐๓,๖๖๐
๕๑๔ คน

ผู้รับผิดชอบ
กองการเจ้าหน้าที่

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

๑.๒ ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๓. จัดทําสื่อส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ
๓.๑ จัดทําปฏิทินประมวลจริยธรรมแบบตั้งโต๊ะ
ทุ ก ร ะ ดั บ ไ ด้ เ รี ย น รู้ แ ล ะ
๓.๒ จัดทําคู่มือจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนา
ปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ ด้ ว ย
ชุมชนสําหรับข้าราชการและผู้บริหาร
ธรรมาภิบาล
๓.๓. จัดทําสติ๊กเกอร์คําขวัญส่งเสริมจริยธรรม
ข้าราชการ
๓.๔ .จัดทําป้ายรณรงค์ส่งเสริมจรรยธรรม
ข้าราชการ
๔. ประกวดเรี ย งความเกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม
จริยธรรมข้าราชการ
- มอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความและ
คําขวัญ

-๓ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๘๐ของ
จํานวน
ข้าราชการใน
สังกัด ได้รับ
ความรู้และสื่อ
สิ่งพิมพ์การ
ส่งเสริม
จริยธรรม
ข้าราชการ
จํานวนผลงาน
ข้าราชการที่มี
ส่วนร่วมเขียน
เรียงความ
ส่งเสริม
จริยธรรม
ข้าราชการ
จํานวน ๒๖
ผลงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
เป้าหมาย
งบประมาณ
๔๘๖,๐๐๐
๗,๐๐๐ ชุด
๗,๐๐๐ เล่ม

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมฯ

๑๐,๐๐๐ ชิ้น
๒ ป้าย

ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ และ
ลูกจ้างใน
สังกัดทุกคน

๒๗,๗๘๐

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมฯ

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

-๔ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
เป้าหมาย
งบประมาณ
๑๘,๗๕๐
๕. โครงการประเมิน จริยธรรมตนเองผ่านระบบ ร้อยละ ๘๐ ของ ข้าราชการ
จํานวน
ส่วนกลาง
ONLINE
ข้าราชการกรมฯ จํานวน
- ประเมินจริยธรรมตนเองผ่านระบบ ONLINE
ที่มีส่วนร่วมใน ๔๓๑ คน
การประเมิน
จริยธรรมตนเอง
ตามดัชนีตัวชี้วัด
จริยธรรม
ข้าราชการกรมฯ
๖. โครงการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการพัฒนา
ชุมชน
- จัดทําชุดวิชาหลักสูตรการส่งเสริมจริยธรรม
ข้าราชการ

ร้อยละ ๑๐๐
๓ หลักสูตร
ของหลักสูตรการ
ฝึกอบรมมี
เนื้อหาเกี่ยวกับ
จริยธรรม
ข้าราชการไม่
น้อยกว่า ๓
ชั่วโมง

-

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมฯ

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมฯ

-๕-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

วัตถุประสงค์ มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัย
ในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ
๒.๒ ส่งเสริมบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การติดตาม ตรวจสอบการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑. โครงการสั ม มนาแกนนํ า เครื อ ข่ า ยภาค ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ประชาชน องค์ ก รชุ ม ชน ในการป้ อ งกั น และ จังหวัดที่มีการ
ปราบปรามการทุจริต ดําเนินงาน ๗๕ จังหวัด
ส่งเสริมแกนนํา
เครือข่ายภาค
ประชาชนภายใน
จังหวัดให้มีการเรียนรู้
ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ทุจริต
๒. พัฒนาช่องการรับเรื่องร้องเรียนกรณีฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม
- ไปรษณีย์
- เว็ปไซต์
- ตู้แสดงความคิดเห็น

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
เป้าหมาย
งบประมาณ
๗๕ จังหวัด ๗,๕๐๐,๐๐๐

จํานวนช่องทางการ ๓ ช่องทาง
รับเรื่องร้องเรียนกรณี
ฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมอย่างน้อย
จํานวน ๒ ช่องทาง

-

ผู้รับผิดชอบ
สํานักเสริมสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
กรมฯ

-๖มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
เป้าหมาย
งบประมาณ
๓. พัฒนาช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยผ่านผู้แทน ร้อยละ ๘๐ ของผู้นํา ๗๕ จังหวัด
อาสาพัฒนาชุมชน
เครือข่ายรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รับทราบช่องทาง
- ประชาสัมพันธ์ผ่านนายกสมาคมผู้นําอาสา
รับเรื่องร้องเรียนร้อง
พัฒนาชุมชนไทย เพื่อเพิ่มบทบาทในการรับเรื่อง
ทุกข์ที่ได้มีการ
ร้องเรียนร้องทุกข์โดยผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนทั่ว
ประเทศให้เป็นผู้แทนเครือข่ายรับเรื่องร้องเรียนร้อง ประชาสัมพันธ์ขยาย
ขอบเขตการรับเรื่อง
ทุกข์ของศูนย์รบั เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์กรมการ
ร้องเรียนร้องทุกข์
พัฒนาชุมชน
ผ่านนายกสมาคม
ผู้นําอาสาพัฒนา
ชุมชนไทย
๔. การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการพิ จ ารณา
ดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์กรมการพัฒนา
ชุมชน
- ประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ตัวชี้วัด

๔ ครั้ง/ปี
ร้อยละ ๘๐ ของ
จํานวนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบมีความ
เข้าใจและดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนได้อย่าง
ถูกต้องเป็นธรรม

-

ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานเลขานุการกรม

สํานักงานเลขานุการกรม

-๗-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
วัตถุประสงค์ มุ่งพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อํานาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอํานาจสู่ระดับภูมิภาค สร้างกลไก
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็น
อุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตกับองค์กรระหว่างประเทศ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

๓.๑ พั ฒ นาระบบและกลไกใน ๑. โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในและ
การตรวจสอบ ควบคุ ม และ บริหารความเสี่ยง
ถ่วงดุลการใช้อํานาจให้เหมาะสม ๑.๑ ประชุม เชิงปฏิบัติการคณะทํางานบริหาร
ระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

ร้อยละ ๘๐
ของหน่วยงาน
ในส่วนกลาง
นําแนวทาง
การควบคุม
๑.๒ ประชุมคณะอํานวยการบริหารระบบการ ภายในและ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
บริหารความ
เสี่ยงไป
๑.๓ จัดทําเอกสารแนวทางการควบคุมภายใน ดําเนินการ
และบริหารความเสี่ยง จํานวน ๓๓๐ เล่ม

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
เป้าหมาย
งบประมาณ
๓๖๐,๐๐๐
๗๑ คน

๒๒๗,๖๒๐

๖๒ คน

๓๖,๑๐๐

๓๓๐ เล่ม

๙๖,๒๘๐

ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบภายใน

-๘มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๒. โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
๒.๑ กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมหน่วยงานพัฒนา
ชุมชนใสสะอาด (กําหนดมาตรฐานความโปร่งใสของ
หน่วยงาน)

ร้อยละ ๘๐
ของจํานวน
หน่วยงานใน
สังกัดที่
ดําเนินงาน
ตาม
มาตรฐาน
ความโปร่งใส
ของหน่วยงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
เป้าหมาย
งบประมาณ
๘๗ หน่วยงาน ๒๐๐,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
กองการเจ้าหน้าที่

-๙-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
วัตถุประสงค์ มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหา
การทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน รวมถึงองค์กรอื่นระหว่างประเทศ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

๑. โครงการเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภาพการปฏิ บั ติ
๔.๑ พัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐใน ราชการทางปกครองแก่ เ จ้ า หน้ า ที่ พั ฒนาชุ ม ชน
การป้องกันและปราบปรามการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๑.๑ รุ่นที่ ๑ พัฒนาการอําเภอ จํานวน ๘๐ คน
ทุจริตภาครัฐ
๘๐ อําเภอ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี นครนายก ลพบุรี
สิงห์บุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม ราชบุรี และ
อ่างทอง

ตัวชี้วัด

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมรับการ
อบรมพึงพอใจ ใน
ความสอดคล้อง
ของเนื้อหา มี
เนื้อหาตรงกับ
ความสนใจของผู้
เข้ารับการอบรม
๑.๒ รุ่นที่ ๒ พัฒนาการอําเภอ จํานวน ๘๐ คน เป็นประโยชน์ต่อ
๘๐ อํ า เภอ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม า ชั ย ภู มิ การนําไป
ประยุกต์ใช้ในการ
บุรีรัมย์ และสระแก้ว
ปฏิบัติงาน และ
ความรอบรู้ของ
วิทยากรบรรยาย

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
เป้าหมาย
งบประมาณ
๑,๐๐๐,๐๐๐
๑๖๐ คน

ผู้รับผิดชอบ
สํานักเลขานุการกรม

- ๑๐ มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ร้อยละ ๘๐ ของ
๒. โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
๒ . ๑ กิ จ ก ร ร ม ที่ ๒ ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า เ พิ่ ม ผูเ้ ข้าร่วมรับการ
อบรมมีความรู้
ประสิทธิภาพการดําเนินการทางวินัย
เรื่องคุณธรรม
จริยธรรม และวินัย
ข้าราชการและ
คําสั่งทางปกครอง
เพิ่มขึ้น
๓. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการดํ า เนิ น การสื บ สวน ร้อยละ ๘๐ ของ
ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ (คู่ มื อ การ เจ้าหน้าที่
สืบสวน)
ผู้รับผิดชอบได้รับ
ความรู้และมีคมู่ ือ
ในการสืบสวน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
เป้าหมาย
งบประมาณ
๓๒๖,๘๐๐
๗๕ คน

๕ คน

-

ผู้รับผิดชอบ
กองการเจ้าหน้าที่

สํานักงานเลขานุการกรม

