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แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ของจังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555
สภาพปญหาการทุจริตในระดับจังหวัด
การทุจริตในระดับจังหวัดโดยภาพรวมจะสอดคลองกับคําวา “ฉอราษฎรบังหลวง” โดย “การฉอราษฎร” หมายถึง การที่พนักงานเจาหนาที่เรียกรับผลประโยชนในทางทีม่ ิชอบจาก
ราษฎรผูมาขอรับบริการ สวน “การบังหลวง” หมายถึง การทีพ่ นักงานเจาหนาที่กระทําการทุจริตตอหนาที่อันทําใหเกิดความเสียหายแกประโยชนของแผนดิน หรือเกิดการใชงบประมาณของแผนดินไป
ในทางที่มิชอบ ทําใหเสียหายแกผลประโยชนของสวนรวม หรือทําใหตนเองหรือบุคคลอื่นไดรับประโยชนมิชอบ ผลที่ตามมาจากพฤติกรรมฉอราษฎรบังหลวงดังกลาวไดนํามาสู
1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ
2. การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม
3. การปฏิบัติราชการของขาราชการเปนไปโดยขาดการคํานึงถึงประโยชนสว นรวมและหลักธรรมาภิบาล
ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดการทุจริตในลักษณะที่เรียกวา ฉอราษฎร เกิดจาก
1. การขาดความสํานึกทางดานคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบการทํางานตามมาตรฐานวิชาชีพของขาราชการ
2. การขาดระบบการควบคุมภายในที่ดีของสวนราชการ ทําใหขา ราชการสามารถใชชองวางในการเรียกรับผลประโยชนจากประชาชนผูมาขอรับบริการ
3. ความสมยอมจากประชาชนผูมาขอรับบริการ หรือการขาดความรูความเขาใจอยางถูกตองทําใหประชาชนผูม าขอรับบริการคิดวาการเรียกรับผลประโยชนดงั กลาวเปนเรื่องที่ถูกตอง
ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดการทุจริตในลักษณะที่เรียกวา บังหลวง เกิดจาก
1. การขาดจิตสํานึกทางดานคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการทํางานตามมาตรฐานวิชาชีพของขาราชการ
2. ความตองการแสวงหาผลประโยชนของขาราชการที่รับผิดชอบตองานนั้นๆ
3. การขาดระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพทําใหขาราชการเห็นวาการทําทุจริตนั้น มีความคุมคาที่จะเสี่ยง
แนวโนมของปญหาการทุจริตในระดับจังหวัด
ในปจจุบันปญหาการทุจริตที่เรียกวา ฉอราษฎรมีแนวโนมที่จะลดลง เนื่องจากขณะนี้ประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการสวนใหญไดรับรูขอมูลขาวสารเพิ่มมากขึ้น และหากไดรับการ
บริการอยางไมเปนธรรมหรือมีการเรียกรองประโยชนโดยมิชอบก็มักจะมีการรองเรียนตอผูบังคับของขาราชการ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน, ป.ป.ช.ฯลฯ ทําใหขาราชการ
ผูทําหนาที่ใหบริการในงานตางๆ มีความระมัดระวังตัวมากขึ้น การทุจริตในลักษณะฉอราษฎรสว นใหญที่ยังหลงเหลืออยูจงึ มีลักษณะของการเปนการสมยอมใหผลประโยชนโดยผูขอรับบริการมากกวา
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แตในสวนของการทุจริตในลักษณะที่เรียนกวาบังหลวงกลับมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปจจุบันไดมีการกระจายอํานาจในการจัดทํางบประมาณและการบริหารงบประมาณลงมาที่
ระดับจังหวัดเพิ่มขึ้น และระบบการตรวจสอบในปจจุบันยังคงมีลักษณะของการสุมตรวจ เนื่องจากหนวยตรวจสอบมีกําลังคนนอย ทําใหหนวยงานรัฐที่ทําหนาที่ในการบริหารงบประมาณยังคงมี
ความรูสึกวามีความคุมคาที่จะเสี่ยงในการทุจริต ตลอดจนผลประโยชนที่ไดจากการทําทุจริตในลักษณะนี้คอนขางมีผลที่ไดสงู มากกวาการทุจริตในลักษณะฉอราษฎร
แนวโนมในปจจุบันเสี่ยงที่เปนเหตุในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไมเพียงพอ และมีการปฏิบัติราชการโดยขาดการ
คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสว นตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมอาจสรุปไดวาเกิดจาก
1. การขาดจิตสํานึกและความตระหนักทางดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพราชการของขาราชการ
2. การไมดํารงตนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหมีความมุงหวังที่จะไดผลประโยชนอันมิควรไดสําหรับนําไปใชในการดํารงชีวิต
3. การตองการตอบสนองความตองการของผูท ี่ตองการใหทําการทุจริตเพื่อใหไดผลประโยชนตอบแทนหรือเพื่อใหผูนั้นใหการสนับสนุนตนในดานตางๆ เชน ความกาวหนาในชีวิต
ราชการ
4. สวนราชการไมมีมาตรฐานการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปองกันมิใหเกิดปญหาการกระทําทุจริต
5. ระบบตรวจสอบเพื่อปองกันปราบปรามการทุจริตยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอทําใหขาราชการเห็นวามีความคุมคาที่จะเสี่ยงทําทุจริต
6. ภาคประชาชนยังขาดความรูความเขาใจ และขาดการมีสวนรวมในการเฝาระวังและปองกันปญหาการกระทําทุจริตของขาราชการ
การวิเคราะหเพือ่ จัดทํายุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัด
การทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการนับวาเปนปญหาสําคัญที่จังหวัดจะตองมีมาตรการและแนวทางที่ชัดเจนเปนรูปธรรมเพื่อเรงรัดดําเนินการแกไขและขจัดใหหมดสิ้นไป ซึ่งเมื่อคํา
นึกถึงสถานการณในปจจุบันจะพบวามีจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด ที่จะตองนํามาพิจารณาประกอบการกําหนดมาตรการและแนวทางดังนี้
จุดแข็งที่เอื้ออํานวยตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับจังหวัด ประกอบดวย
1. การมีแนวทางปฏิบัติที่เปนมาตรฐานที่จะชวยปองกันปญหาการทุจริตในระดับจังหวัด กําหนดไวแลว เชน การจัดทํามาตรฐานการควบคุมภายในของสวนราชการของ
กระทรวงการคลัง การจัดตั้งศูนยราชการใสสะอาดเพื่อตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2. การมีมาตรการกําหนดโทษขาราชการที่กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบกําหนดไวแลวอยางชัดเจน ตามระเบียบกฎหมายตางๆ
3. ภาคประชาชนเริ่มมีสวนรวมในการเฝาระวัง และรองเรียนปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเพิ่มมากขึ้น
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จุดออนที่ยงั เปนปญหาตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัด ประกอบดวย
1. ภาวะคาครองชีพ และการขาดการยึดถือปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของขาราชการยังเปนปจจัยที่เอื้ออํานวยใหขาราชการตองการทําการทุจริต
2. การขาดประสิทธิภาพของระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ทําใหขาราชการยังเปนความจําเปนที่จะตองตอบสนองความตองการของผูมีอํานาจที่ตองการใหทาํ การทุจริต
เพื่อประโยชนและความกาวหนาในชีวิตราชการ
3. สวนราชการยังไมนําแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบตามระเบียบกฎหมายที่กําหนดไวแลวมาปฏิบัติอยางจริงจัง
โอกาสที่สนับสนุนตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับจังหวัด ประกอบดวย
1. ขณะนี้รัฐบาลมีแนวทางและมาตรการที่เปนรูปธรรมที่จะดําเนินการเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ดวยการกําหนดเปนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
2. สังคมสวนรวมมีความตระหนักและเห็นความสําคัญที่จะตองขจัดปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใหหมดสิ้นไปโดยรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
3. การมีหนวยงานที่มีความรับผิดชอบตอการดําเนินการเพื่อปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบอยางชัดเจน เชน ป.ป.ช., ป.ป.ท., สตง. ฯลฯ
ขอจํากัดที่เปนอุปสรรคตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับจังหวัด ประกอบดวย
1. ผูมีอํานาจและอิทธิพลในทางการเมืองและการบริหารบางสวนยังมีความพยายามผลักดันที่จะใหสวนราชการกระทําการในลักษณะการทุจริตเพื่อเอื้อประโยชนใหแกตนเอง
และพวกพอง
2. ยังคงมีความเพิกเฉยหรือขาดความตระหนักในความสําคัญของการปองกันแกไขปญหาการทุจริตของภาคเอกชนและประชาชนบางสวนทําใหขาดการมีสวนรวมในการดําเนินการ
กรอบแนวคิดในการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัด
วิสัยทัศน “ทุจริตเปนปญหาสําคัญที่จังหวัดจะตองเรงรัดขจัดใหหมดสิ้นไปโดยรวดเร็วดวยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน”
พันธกิจ เพื่อใหบรรลุวิสยั ทัศนดังกลาวมีสงิ่ ที่จะตองดําเนินการดังนี้
1. กําหนดมาตรการและแนวทางที่เปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
2. สรางความตระหนักและสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
เปาประสงค
1. มีการดําเนินการอยางจริงจังและเปนรูปธรรมตอเรื่องรองเรียน กลาวโทษทีก่ ลาวหาวาเปนขาราชการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบ
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2. สงเสริมใหสว นราชการมีระบบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในการปองกันปญหาการทุจริต ตลอดจนมีบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต
3. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการปองกันปญหาการทุจริต
ยุทธศาสตร เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคดังกลาวขางตน กําหนดใหมียุทธศาสตรเพื่อใชในการดําเนินการตามแผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของจังหวัด ดังนี้
1. ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
3. ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
4. ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค ใหความรู สรางความเขาใจ ใหมีจิตสํานึกเห็นคุณคาของความมีคุณธรรม จริยธรรมวินัย และปองกันการกระทําผิดเกี่ยวกับประโยชนสว นบุคคลกับประโยชนสวนรวม
มุงสงเสริม เสริมสราง จิตสํานึกและคานิยม ใหแกหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาครัฐ รวมทั้งการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกภาคสวนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเปนกลไกในการแกไขปญหา การพัฒนา ตลอดจน เปนการวางรากฐานในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรการ / แนวทางการดําเนินงาน
1.1 สงเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1.1 เสริมสรางความรูความเขาใจแกทุกภาคสวน ใหปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1.2 ประยุกตการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1.3 จัดใหมีหลักสูตรการเรียนรูหรือการฝกอบรมเกี่ยวกับการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกทุกภาคสวน
1.2 สงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยหลักธรรมภิบาล
1.2.1 สงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐมีความรู ความเขาใจ รวมทั้งมีการฝกอบรมเพื่อใหปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
1.2.2 สงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐไดประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
1.2.3 ควบคุม กํากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจาหนาที่ของรัฐใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
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1.3 สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริตโดยใหยึดถือเปนคานิยมกระแสหลัก
1.3.1 สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต เสียสละเพื่อประโยชนสว นรวม
1.3.2 รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหสังคมมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
1.3.3 สงเสริม เชิดชู หนวยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
1.3.4 สงเสริม สนับสนุน ใหทุกภาคสวนรวมกันสรางคานิยมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
วัตถุประสงค ใหประชาชนมีจิตสาธารณะ และเขามามีสวนรวมกิจกรรมเครือขายพันธมิตรอยางตอเนื่อง มุงประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐกับทุกภาคสวนในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม การตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสรางและพัฒนาเครือขาย
ภาคประชาชนใหเปนกลไกในการตรวจสอบ ถวงดุล
มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน
2.1 บูรณาการหนวยงานภาครัฐกับองคกรทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
2.1.1 สงเสริม สนับสนุน องคกรและบุคลากรทางดานสื่อสารมวลชน ใหมีความเขมแข็งและเปนอิสระในการทําหนาที่ตรวจสอบและเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชน
รับทราบ
2.1.2 สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ มีระบบอินเตอรเน็ตเพื่อทําการเผยแพรประชาสัมพันธในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยใหมีเว็บบอรด
เพื่อติดตอสื่อสารระหวางกัน
2.2 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ
2.2.1 สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแสใหมีความสะดวก
2.2.2 สงเสริมสิทธิในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
วัตถุประสงค ใหมีการกําหนดและพัฒนามาตรฐานความโปรงใสของประเทศไทยเพื่อผลักดันใหทุกภาคสวนนําไปปฏิบัติ มุงพัฒนาระบบกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุล
การใชอํานาจใหเหมาะสมชัดเจน และมีประสิทธิภาพ สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐกับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
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มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน
3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
3.1.1 ใหหนวยงานภาครัฐแตละองคกร สรางระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ
3.1.2 ใหหนวยงานภาครัฐ ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล การใชอํานาจในการปฏิบัติ
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐ ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
วัตถุประสงค ใหมีระบบและขอมูลความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกร รวมถึงลูกคาและผูมีสวนไดเสีย มุงพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาที่ของ
รัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐใหสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อแกไขปญหาการทุจริตใหเปนระบบอยางตอเนื่อง
มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน
4.1 การพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
4.2 สรางมาตรฐานทางวิชาชีพดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
4.2.1 สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมีพันธกิจดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ รวมกันสรางมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.2.2 กําหนดใหมีหนวยงานหลักรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษเจาหนาที่ของรัฐ ที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
ผลที่คาดหวัง
1. ขาราชการในจังหวัดขอนแกน มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. ประชาชนเขามามีสวนรวมในการติดตามการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐเพื่อเปนกลไกในการตรวจสอบภาครัฐ
3. หนวยงานภาครัฐในจังหวัดขอนแกน มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหนวยงานอยางเปนรูปธรรม และไดมาตรฐาน
4. ขาราชการมีความรูความสามารถ และสมรรถนะในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555
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สวนที่ 1
แผนปฏิบตั ิการ
ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ของจังหวัดขอนแกน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555
ยุทธศาสตร
1. เสริมสรางจิตสํานึก
คานิยม ใหหนวยงาน
ภาครัฐ บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

ปปท 52-55

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

ใหความรู สรางความเขาใจใหมีจิตสํานึกเห็นคุณคาของ จํานวนของขาราชการ
ทีเ่ ขารับการฝกอบรม
ความมีจริยธรรม จริยธรรม วินัย และปองกันการ
กระทําผิดเกี่ยวกับประโยชนสวนบุคคลกับประโยชน
สวนรวม มุงสงเสริม เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยม ให
หนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี
ทัศนคติ วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบ
ตอปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ รวมทั้ง
การรณรงค เผยแพรประชาสัมพันธ ใหทุกภาคสวนมี
วินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบที่จะเปนกลไกใน
การแกไขปญหาการพัฒนา ตลอดจนเปนการวางรากฐาน
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

2552
รอยละ
60

คาเปาหมาย
2553
2554
รอยละ รอยละ
70
85

มาตรการ
2555
รอยละ 1.1 สงเสริมการปฏิบัติงานและการ
100 ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.2 สงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับ
ไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาที่ดวย
หลักธรรมาภิบาล
1.3 สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชู
ความดี ความซื่อสัตยสุจริต และการ
ตอตานการทุจริตโดยใหยึดถือเปน
คานิยมกระแสหลัก
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ยุทธศาสตร
2. บูรณาการหนวยงาน
ทุกภาคสวนในการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ

วัตถุประสงค

ใหประชาชนมีจิตสาธารณะ และเขามามีสวนรวม
กิจกรรมเครือขายพันธมิตรอยางตอเนื่อง มุงประสาน
ความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐกับทุกภาคสวน
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนใน
การติดตาม การตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เสริมสรางและพัฒนาเครือขายภาค
ประชาชน
3. เสริมสรางความ
ใหประชาชนมีจิตสาธารณะ และเขามามีสวนรวม
เขมแข็งในการปองกัน กิจกรรมเครือขายพันธมิตรอยางตอเนื่อง มุงประสาน
และปราบปรามการ
ความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐกับทุกภาคสวน
ทุจริตภาครัฐ
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนใน
การติดตาม การตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เสริมสรางและพัฒนาเครือขายภาค
ประชาชนใหเปนกลไกในการตรวจสอบ ถวงดุล
4. เสริมสรางสมรรถนะ ใหมีระบบและขอมูลความรูดานการปองกันและ
เจาหนาที่ของรัฐในการ ปราบปรามการทุจริตในองคกร รวมถึงลูกคาและผูมี
ปองกันและปราบปราม สวนไดเสีย มุงพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถ
การทุจริตภาครัฐ
เจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐใหสมั ฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ
แกไขปญหาการทุจริตใหเปนระบบอยางตอเนื่อง

ปปท 52-55

ตัวชี้วัด
1. กิจกรรมการรณรงค
2. ชองทางการรองเรียน
3. กระดาษถามตอบ
ปญหาความเดือดรอน
จากหนวยงานภาครัฐทาง
เวบไซตจังหวัด

คาเปาหมาย
2552
2553
2554
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
4 ชองทาง 4 ชองทาง 4 ชองทาง
10 ครั้ง/ 10 ครั้ง/ 10 ครั้ง/
เดือน
เดือน
เดือน

มาตรการ
2555
1 ครั้ง
4 ชองทาง
10 ครั้ง/
เดือน

2.1 บูรณการหนวยงานภาครัฐกับ
องคกรทุกภาคสวนในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
2.2 สงเสริมการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบหรือ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

จํานวนของขาราชการที่
เขารับการฝกอบรม

รอยละ
60

รอยละ
70

รอยละ
85

รอยละ
100

3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใช
อํานาจใหเหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ

จํานวนของขาราชการที่
เขารับการฝกอบรม

รอยละ
60

รอยละ
70

รอยละ
85

รอยละ
100

4.1 การพัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถเจาหนาที่ของรัฐในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
4.2 สรางมาตรฐานทางวิชาชีพดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
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สวนที่ 2
โครงการ / กิจกรรม และงบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหหนวยงานภาครัฐ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ

ปงบประมาณ พ.ศ.
2552

1.1 สงเสริมการปฏิบัติงานและ
การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1.2 สงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐ
ทุกระดับไดเรียนรูและ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยหลัก
ธรรมาภิบาล
1.3 สงเสริมคานิยมการยกยอง
และเชิดชูความดี ความซื่อสัตย
สุจริต และการตอตานการทุจริต
โดยใหยึดถือเปนคานิยมกระแส
หลัก

ปปท 52-55

2553

2554

2555

ผูรับผิดชอบ/
ผูสนับสนุน

ยุทธศาสตร/
หนวยงาน

เปาหมาย

งบประมาณ

เปาหมาย

งบประมาณ

เปาหมาย

ครั้ง/คน

1 ครั้ง/
100 คน

ปกติ

1 ครั้ง/
100 คน

ปกติ

1 ครั้ง/
100 คน

ปกติ

1 ครั้ง/
100 คน

ปกติ

สนจ.ขก.

การพัฒนาระบบการ
บริหารงานที่ดี

ครั้ง/คน

1 ครั้ง/
100 คน

ปกติ

1 ครั้ง/
100 คน

ปกติ

1 ครั้ง/
100 คน

ปกติ

1 ครั้ง/
100 คน

ปกติ

เรือนจํา
อําเภอพล

1.3 โครงการ
ฝกอบรมขาราชการใน
การปฏิบัติงานเชิงรุก

ครั้ง/คน

1 ครั้ง/
100 คน

ปกติ

1 ครั้ง/
100 คน

ปกติ

1 ครั้ง/
100 คน

ปกติ

1 ครั้ง/
100 คน

ปกติ

สนง.
คลัง จ.ขก.

1.4 ชมรมจริยธรรม
สนง.สาธารณสุข
จังหวัดขอนแกน

ครั้ง/คน

1 ครั้ง/
100 คน

ปกติ

1 ครั้ง/
100 คน

ปกติ

1 ครั้ง/
100 คน

ปกติ

1 ครั้ง/
100 คน

ปกติ

สสจ.ขก.

การพัฒนาบุคลากร
ตามขีดสมรรถนะที่
จําเปนเพื่อรองรับการ
บริหารภาครัฐแนว
ใหม
การพัฒนาบุคลากร
ตามขีดสมรรถนะที่
จําเปนเพื่อรองรับการ
บริหารภาครัฐแนว
ใหม
การพัฒนาบุคลากร
ตามขีดสมรรถนะที่
จําเปนเพื่อรองรับการ
บริหารภาครัฐแนว
ใหม

1.1 การสงเสริม
มาตรฐานความ
โปรงใสของสวน
ราชการ
1.2 โครงการ
เสริมสรางสมรรถภาพ
ขาราชการราชทัณฑ
เรือนจําอําเภอพล

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ
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ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหหนวยงานภาครัฐ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ

ปงบประมาณ พ.ศ.
2552

ปปท 52-55

2553

2554

เปาหมาย

งบประมาณ

เปาหมาย

งบประมาณ

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ/
ผูสนับสนุน

2555

ยุทธศาสตร/หนวยงาน

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ

1.5 โครงการ
เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมแก
ขาราชการและลูกจาง
ประจํา
1.6 รณรงคปลูกฝงให
มีจิตสํานึกและ
ตระหนักรูเกี่ยวกับ
การดํารงชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.7 โครงการอบรม
ปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต

ครั้ง/คน

1 ครั้ง/
100 คน

ปกติ

1 ครั้ง/
100 คน

ปกติ

1 ครั้ง/
100 คน

ปกติ

1 ครั้ง/
100 คน

ปกติ

สนง.พช.จ.ขก การพัฒนาบุคลากรตาม
.
ขีดสมรรถนะที่จําเปน
เพื่อรองรับการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม

ครั้ง/คน

1 ครั้ง/
100 คน

ปกติ

1 ครั้ง/
100 คน

ปกติ

1 ครั้ง/
100 คน

ปกติ

1 ครั้ง/
100 คน

ปกติ

สนง.พช.จ.ขก การพัฒนาบุคลากรตาม
.
ขีดสมรรถนะที่จําเปน
เพื่อรองรับการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม

ครั้ง/คน

1 ครั้ง/
100 คน

ปกติ

1 ครั้ง/
100 คน

ปกติ

1 ครั้ง/
100 คน

ปกติ

1 ครั้ง/
100 คน

ปกติ

ศูนย ปภ.
เขต 6 ขก.

1.8 พัฒนาขีด
สมรรถนะและ
คุณธรรมของ
ขาราชการ

ครั้ง/คน

1 ครั้ง/
100 คน

ปกติ

1 ครั้ง/
100 คน

ปกติ

1 ครั้ง/
100 คน

ปกติ

1 ครั้ง/
100 คน

ปกติ

สนง.ที่ดิน
จ.ขก.

การพัฒนาบุคลากรตาม
ขีดสมรรถนะที่จําเปน
เพื่อรองรับการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม
พัฒนาขีดสมรรถนะ
และคุณธรรมของ
ขาราชการ
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ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ

ปงบประมาณ พ.ศ.
2552

2.1 บูรณการหนวยงานภาครัฐ
กับองคกรทุกภาคสวนในการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ
2.2 สงเสริมการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบหรือประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ

ปปท 52-55

2.1 พีธีถวายสัตย
ปฏิญาณเพื่อเปน
ขาราชการที่ดีและ
2.2 ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน
2.3 กระดานถามตอบ
“ผวจ.คุยกับ
ประชาชน”ทางเวบ
ไซตจังหวัดขอนแกน

ครั้ง/คน

4 ชองทาง

จํานวน
ขอคําถาม
คําตอบ

2553

2554

2555

เปาหมาย

งบประมาณ

เปาหมาย

งบประมาณ

เปาหมาย

1 ครั้ง/
1.500
คน
4
ชองทาง

ปกติ

1 ครั้ง/
1.500
คน
4
ชองทาง

ปกติ

1 ครั้ง/
1.500 คน

ปกติ

ปกติ

4 ชองทาง

ปกติ

10 ครั้ง/
เดือน

ปกติ

10 ครั้ง/
เดือน

ปกติ

10 ครั้ง/
เดือน

ปกติ

ปกติ

ผูรับผิดชอบ/
ผูสนับสนุน

ยุทธศาสตร/
หนวยงาน
แผนปองกันและ
ปราบปราบการทุจริต
จังหวัดขอนแกน
แผนปองกันและ
ปราบปราบการทุจริต
จังหวัดขอนแกน
แผนปองกันและ
ปราบปราบการทุจริต
จังหวัดขอนแกน

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ

1 ครั้ง/
1.500
คน
4
ชองทาง

ปกติ

สนจ.ขก.

ปกติ

สนจ.ขก.

10 ครั้ง/
เดือน

ปกติ

สนจ.ขก.
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ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ

ปงบประมาณ พ.ศ.
2552

พัฒนาระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบ ควบคุม และ
ถวงดุลการใชอํานาจให
เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ

3.1 ฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแผน
ระบบการควบคุม
ภายใน

ครั้ง/คน

2553

2554

เปาหมาย

งบประมาณ

เปาหมาย

งบประมาณ

เปาหมาย

1 ครั้ง/
50 คน

ปกติ

1 ครั้ง/
50 คน

ปกติ

1 ครั้ง/
50 คน

2555

ผูรับผิดชอบ/
ผูสนับสนุน

ยุทธศาสตร/
หนวยงาน

สนจ.ขก.

การพัฒนาระบบการ
บริหารงานที่ดี

ผูรับผิดชอบ/
ผูสนับสนุน

ยุทธศาสตร/
หนวยงาน

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ

ปกติ

1 ครั้ง/
50 คน

ปกติ

ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางสมรรถนะเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ

ปงบประมาณ พ.ศ.
2552

4.1 การพัฒนาสมรรถนะและ
ขีดความสามารถเจาหนาที่ของ
รัฐในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
4.2 สรางมาตรฐานทางวิชาชีพ
ดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ปปท 52-55

จัดสงเจาหนาที่เขารับ
การฝกอบรมและ
ศึกษาจากหนวยงานที่
จัดฝกอบรม

ครั้ง/คน

2553

2554

เปาหมาย

งบประมาณ

เปาหมาย

งบประมาณ

เปาหมาย

1 ครั้ง/
50 คน

ปกติ

1 ครั้ง/
50 คน

ปกติ

1 ครั้ง/
50 คน

2555

งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ

ปกติ

1 ครั้ง/
50 คน

ปกติ

สนง.ปปท.

