แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดสิงห์บุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

คำนำ
แผนปฏิบัติราชการด้ านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสิงห์บุรีจัดทาขึ้นตามกรอบการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายรัฐบาล เพื่อใช้สาหรับดาเนินการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้ งยังใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการ การกากับ เร่งรัด ติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค และจังหวัด
เพื่อให้การดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของศู นย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสิงห์บุรี บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และ
สามารถดาเนิ นการอย่างมีประสิ ทธิภ าพสอดคล้ องกับนโยบายข้างต้น จังหวั ดสิงห์ บุรีได้แปลงยุทธศาสตร์ช าติ และนโยบายของรัฐบาล ไปสู่การปฏิบัติ โดยได้จัดทา
“แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดสิงห์บุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมิชอบเป็นไปในแนวทางเดียวกันและสามารถดาเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดสิงห์บุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่ 1 นโยบายสาคัญและกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส่วนที่ 2 กรอบแนวทางการดาเนินงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสิงห์บุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 3 สรุปงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จังหวัดสิงห์บุรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและบุคลากรของจังหวัด ในการบริหารจัดการ การกากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน และการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุดต่อไป
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสิงห์บุรี
พฤษภาคม 2562

สำรบัญ
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คำนำ
ส่วนที่ 1 นโยบายสาคัญและกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
1.2 นโยบายรัฐบาล
1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
1.4 คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
1.5 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
1.6 โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทยสะอาด”
1.7 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ของจังหวัดสิงห์บุรี
ส่วนที่ 2 กรอบแนวทางการดาเนินงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสิงห์บุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสิงห์บุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ส่วนที่ 1
นโยบำยสำคัญและกรอบในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดสิงห์บุรี เป็นแผนปฏิบัติก ารที่ใช้
ขับเคลื่อนการดาเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์อ ย่างเป็นรูปธรรม โดยมี
นโยบายสาคัญและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
จังหวัดสิงห์บุรี ดังนี้
1.1 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคั ญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึด
หลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาลมีลักษณะเปิด
กว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคม
ต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง
1.2 นโยบำยรัฐบำล
รัฐบาลภายใต้การบริหารของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิ ติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12
กันยายน 2557 มีนโยบายในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ดังนี้
นโยบายที่ 10 นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ข้อ 10.4 มุ่งเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมใ ห้มี
การนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ
ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์
สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้า หน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก
หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควรหรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้ อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ
และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
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ข้อ 10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐ
ทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการดาเนินก ารต่อผู้กระทาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่ อประชาชนทั้งจะนากรณีศึกษาที่
เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้ง
หรือทับซ้อน ซึ่งได้มีคาวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าน้าที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
1.3 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งเป็นภูมิคุ้มกันของ
สังคมไทยให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต
1.4 คำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 69/2557 เรื่องมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคาสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้
ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทาการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิช อบทั้งใน
ฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือสนับสนุนให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดาเนินการตามอานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2547 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยว ข้องกับการบริหารงาน
บุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุมกา กับ
ดูแล การดาเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด
ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยไม่ดาเนินการตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา
แล้วแต่กรณี
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ข้อ 5 ให้ ส านั กงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดาเนินการแสวงหา รวบรวม และดาเนิ นการอื่น ใด เพื่อให้ ได้มาซึ่ง
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตามเร่งรัดผลการดาเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4
และรายงานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง
1.5 ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีรายละเอียด ดังนี้
- วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
- พันธกิจ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”
- เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50
- วัตถุประสงค์หลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจากประชาชน
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น
- ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การ
ดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทน
ต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพี ยง มีวินัย
ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความ
เสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ” เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนาเจตจานงทาง
การเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน

4

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายผ่านการกาหนดมาตรการกลไก
เสริ ม สร้ างธรรมาภิ บ าลตั้ งแต่ เริ่ ม ขั้น ก่ อ ตัว นโยบาย (Policy Formation) ขั้ น การก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้ น ตั ด สิ น ใจ นโยบาย (Policy Decision)
ขั้นการนานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒ นาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ” ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒ นากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของ
ประเทศไทยให้ มีความเข้มแข็งและมีป ระสิ ท ธิภ าพมากยิ่งขึ้น เพื่ อลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้ การทุ จริตเกิดยากขึ้น หรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไก
ด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหารและกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ” เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการ
ต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่ าว จะมุ่งเน้นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกัน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดาเนินงา นอย่างรวดเร็ว
และผู้กระทาการทุจริตจะได้รับลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทาการทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการ การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิ นและวิธีการสารวจ
ตามแต่ล ะแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ ติดตามให้ ห น่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติห รือปรับปรุงการทางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศ
1.6 โครงกำรเน้นหนักตำมนโยบำยรัฐบำลและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย “มหำดไทยใสสะอำด”
กระทรวงมหาดไทยดาเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นานโยบายสู่การปฏิบัติตามพันธกิจ “มหาดไทย
ใสสะอาด” ใน 3 ภารกิจหลัก ดังนี้
1. การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ
2. ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น
3. สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อาเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใสสะอาด” ทั่วประเทศ
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1.7 แผนป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ของจังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรีได้กำหนดนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใส เพื่อเป็นมำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติและค่ำนิยมสำหรับข้ำรำชกำรและบุคลำกรขององค์ก รให้
ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงำนให้ดำเนินงำนตำมภำรกิจด้วยควำมโปร่งใส บริหำรงำนด้ว ยควำมซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม ปรำศจำกกำรทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนำรมณ์ดังกล่ำว จึงได้กำหนดแนวทำงให้ส่วนรำชกำรในจังหวัดสิงห์บุรีถือปฏิบัติและดำเนินกำร ดังนี้
1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และ
เป็นธรรม
2. ปลูกฝั งค่านิ ยมและทัศนคติให้ บุคลากรในสั งกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลั กคุณ ธรรมจริยธรรม นาหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ยงมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเสริมการดาเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประ ชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยการเปิดข้อมูลข่าวสารในการดาเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ตู้รับ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสิงห์บุรี และเว็บไซต์จังหวัดสิงห์บุรี www.singburi.go.th
5. กรณีพบการทุจริตจะดาเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง
- เป้าหมายหลัก
ค่าคะแนน ITA ของจังหวัดสิงห์บุรี เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
- วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ตามวัตถุประสงค์หลักในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564)
2. เพื่อแก้ไขปั ญหาความไม่โปร่งใส ทุจริตคอร์รัปชันของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมุ่งเน้นกลไกการมีส่ วนร่วมขอ งประชารัฐ
เน้นการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมติดตามประเมินผล โดยการแก้ที่สาเหตุของปัญหาการปลูกจิตสานึกความซื่อสัตย์สุ จริต รับผิดชอบ รักษาวินัย
ของข้าราชการ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลดอดจนค่านิยมอื่น ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิ ถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า และจัดอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทาให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใส และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการกระทาที่ ไม่โปร่งใสและการทุจริต
คอร์รัปชัน เช่น ระบบการประมูล การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ การจัดซื้อจัดจ้าง มีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน มีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมี
ส่วนร่วม การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
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3. เพื่อขยายผลการดาเนินงานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างเครือข่ายร่วมต่อต้านการทุจ ริตในประเทศ แสวงหาความร่วมมือจาก
ภาคส่วนอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. เพื่อให้ส่วนราชการในจังหวัดสิงห์บุรียึดถือเป็นกรอบการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐมุ่งสู่เป้าหมายหลัก คือ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้อ งการตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาล

ส่วนที่ 2 กรอบแนวทำงกำรดำเนินงำนป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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กลไกกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตภำครัฐ
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.)
ศูนย์อานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)

คณะรัฐมนตรี

สานักงาน ป.ป.ท. (ฝ่ายเลขานุการ)

สานักงาน ป.ป.ท. (ฝ่ายเลขานุการ)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

อนุกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานของ ศปท.
สานักงาน ป.ป.ท.
(ประธานและฝ่าย
เลขานุการฯ)

ศปท.กระทรวง/หน่วยขึ้นตรง

กรม

รัฐวิสาหกิจ

องค์การมหาชน

อนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับกระทรวง

หน่วยงานภายใต้
กากับ

กรมในสังกัด
มท.*

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

รัฐวิสาหกิจ*

จังหวัด

กทม.*

ศปท.จังหวัด
สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด

สานักงานจังหวัด

อนุกรรมการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับจังหวัด

ราชการส่วนภูมิภาค

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- อบจ.
- เทศบาล (เมือง/ตาบล)
- อบต.
- เมืองพัทยา

- จังหวัด
- อาเภอ
- ตาบล/หมู่บ้าน

*มท.มีข้อสั่งการเป็นการภายในให้ตั้ง ศปท.
ในกรม รัฐวิสาหกิจ กทม. และจังหวัด
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ส่วนที่ 3 สรุปงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

หน่วยงำน
สานักงานจังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี
อาเภอพรหมบุรี
โรงพยาบาลอินทร์บุรี
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
โรงพยาบาลสิงห์บุรี
สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
ภำพรวม

งบประมำณ
แผนงำนบูรณำกำร
380,084
136,560
516,644

ส่วนรำชกำร
13,260
126,000
36,400
120,000
12,680
308,340
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แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณตำมแผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบ
จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ยุทธศำสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต

กลยุทธ์ที่
1. ปรับความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม
2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
เพื่อต้านการทุจริต
รวม

จำนวนโครงกำร
2

งบประมำณ (ล้ำนบำท)
0.13656

1

0.380084

3

0.516644
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แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณของส่วนรำชกำร จังหวัดสิงห์บรุ ี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ยุทธศำสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการปราบปรามการทุจริต

กลยุทธ์ที่
1. ปรับความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
เพื่อต้านการทุจริต
3. ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต่อต้านการทุจริต
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
รวม
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
บนฐานธรรมาภิบาล
รวม
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ
รวม

จำนวนโครงกำร
11

งบประมำณ (ล้ำนบำท)
0.01268

9

0.18466

2

0.111

1

-

23
4

0.30834
-

4
1

-

1

-

11

3.1 งบประมำณตำมแผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ยุทธศำสตร์ที่ 1 “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐำนควำมคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ประถมวัยให้สำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
ที่

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

เป้ำหมำยดำเนินงำน

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใน
สังกัดมีความรู้ความ
เข้าใจในกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการ
ปฏิบัติงานในการ
ป้องกันปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
เพื่อให้มีกลไกที่
เหมาะสมในการ
ขับเคลื่อนป้องกัน
ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบในทิศทาง
เดียวกัน

ผู้เข้ารับการอบรม มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ วิเคราะห์ความ
เสี่ยงเกีย่ วกับผลประโยชน์
ทับซ้อนเพิ่มมากขึ้น

หน่วยนับ ปริมำณงำน
1 อบรมให้ความรู้การป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ วิเคราะห์
ความเสีย่ งเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562

คน

117

0.03

2 เพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบและ
ส่งเสริมจริยธรรมของ
หน่วยงานในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขราชการบริหาร
ส่วนภูมภิ าค ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

คน

216

0.13356

สามารถขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบไปใน
ทิศทางเดียวกันอย่างยั่งยืน

แผนกำรดำเนินงำนและใช้จ่ำยงบประมำณ
(ล้ำนบำท)
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4
-

0.03

-

-

หน่วยงำน

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรี

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรี
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมเพื่อต้ำนกำรทุจริต
ที่

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

เป้ำหมำยดำเนินงำน

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

หน่วยนับ ปริมำณงำน
1 การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน เสริมสร้างค่านิยม
สุจริตและต่อต้านการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

คน

210

0.380084 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการป้องกัน
การทุจริตเพิ่มขึ้น

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของ
รัฐและผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนาความรู้ที่ได้มา
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ และ
สามารถมีส่วนร่วมในการ
ผลักดันให้คนในสังคม
ต่อต้านการทุจริต

แผนกำรดำเนินงำนและใช้จ่ำยงบประมำณ
(ล้ำนบำท)
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4
-

0.380084

-

หน่วยงำน

สานักงาน
จังหวัดสิงห์บุรี
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3.2 งบประมำณของส่วนรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ยุทธศำสตร์ที่ 1 “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐำนควำมคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ประถมวัยให้สำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
ที่

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

เป้ำหมำยดำเนินงำน

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

ข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้างอาเภอ
พรหมบุรี มีแนวคิด
ให้ “คุณธรรมนา
การพัฒนา” พร้อม
ที่จะก้าวไปสู่
“สังคมคุณธรรม”
ห่างไกลการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
เจ้าหน้าที่มีความรู้
ระบบการประเมิน
ความเสีย่ งต่อการ
ทุจริตประพฤติ
มิชอบในหน่วย
ราชการ
ไม่มีการร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต
ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่

ข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้างอาเภอพรหมบุรไี ด้
เกิดความตระหนักและ
มุ่งมั่นในการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

อาเภอ
พรหมบุรี

เจ้าหน้าที่สามารถบริหาร
ความเสีย่ งต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบของ
หน่วยงานได้

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดสิงห์บุรี

หน่วยนับ ปริมำณงำน
1 การประกาศเจตนารมณ์
ขับเคลื่อนอาเภอ
พรหมบุรเี ป็นอาเภอ
คุณธรรม

ฉบับ

1

-

2 อบรมให้ความรู้กับ
เจ้าหน้าที่ของสานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
สิงห์บุรีในเรื่อง “การ
ต่อต้านการทุจริตประพฤติ
มิชอบในส่วนราชการ”
3 กาประชุมประจาเดือน
เรื่อง “การห้ามก่อให้เกิด
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ในราชการและการหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ครั้ง

2

-

คน

42

-

บุคลากรของสานักงาน
ตระหนักถึงการทุจริตที่
อาจเกิดขึ้นและต่อต้าน
การทุจริตในการปฏิบตั ิ
หน้าที่

แผนกำรดำเนินงำนและใช้จ่ำยงบประมำณ
(ล้ำนบำท)
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

หน่วยงำน

สานักงาน
สหกรณ์
จังหวัดสิงห์บุรี

14

ที่

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

เป้ำหมำยดำเนินงำน

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

หน่วยนับ ปริมำณงำน
4 การควบคุมกากับดูแลและ
กาชับข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด
สานักงานแรงงานจังหวัด
สิงห์บุรีถือปฏิบตั ิตามแนว
ทางการดาเนินการ
“จังหวัดสิงห์บุรีใสสะอาด
ต่อต้านการทุจริต” โดย
เคร่งครัด
5 การควบคุมกากับดูแลและ
กาชับข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด
สานักงานแรงงานจังหวัด
สิงห์บุรีถือปฏิบตั ิตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไข
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ของกระทรวงแรงงานโดย
เคร่งครัด
6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างการรับรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริต
และผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

แผนกำรดำเนินงำนและใช้จ่ำยงบประมำณ
(ล้ำนบำท)
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

หน่วยงำน

คน

8

-

ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับทราบถือ
ปฏิบัติตามแนว
ทางการดาเนินการ
“จังหวัดสิงห์บุรีใส
สะอาดต่อต้านการ
ทุจริต” โดย
เคร่งครัด

-

สานักงาน
แรงงาน
จังหวัดสิงห์บุรี

คน

8

-

-

สานักงาน
แรงงาน
จังหวัดสิงห์บุรี

คน

8

-

ร้อยละของบุคลากร
ทีไ่ ด้รับทราบถือ
ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ของกระทรวง
แรงงานโดย
เคร่งครัด
ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการปลูกฝัง
ทัศนคติ ค่านิยม
เกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

-

สานักงาน
แรงงาน
จังหวัดสิงห์บุรี

15

ที่

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

เป้ำหมำยดำเนินงำน

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

หน่วยนับ ปริมำณงำน
7

รณรงค์การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต “รวมพลัง
ต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ"

คน

620

-

8

ประกาศเจตนารมณ์การ
ต่อต้านการทุจริต
“โรงพยาบาลสิงห์บุรี ไม่
ทนต่อการทุจริต” (SING
Zero Tolerance)”
ประจาปี พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์
จริยธรรม ส่งเสริมและ
บังคับใช้แนวปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน

คน

781

-

9

10 เผยแพร่พระดารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวในส่วนที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัตติ นให้มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม

ผู้บริหาร ข้าราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่
ในสังกัดที่เข้าร่วมกิจกรรม
โรงพยาบาลสิงห์บุรี
มีความรู้ความเข้าใจ
ร้อยละ 80
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ผู้บริหาร ข้าราชการ สร้างจิตสานึกให้บุคลากรมี
คุณธรรมประพฤติปฏิบัติตน
และเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลสิงห์บุรี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตดารง
ตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและ
ร้อยละ 100

แผนกำรดำเนินงำนและใช้จ่ำยงบประมำณ
(ล้ำนบำท)
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

หน่วยงำน

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

โรงพยาบาล
สิงห์บุรี

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

โรงพยาบาล
สิงห์บุรี

ศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ไม่
ทนต่อการทุจริต

คน

780

-

ผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลสิงห์บุรี
ร้อยละ 100

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เกิด
จิตสานึกเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตมี
องค์ความรู้ แนวปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันปัญหาจากการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ร้อยละ

80

-

จานวนข้าราชการที่
รับทราบการ
เผยแพร่

ร้อยละ 80 ของจานวน
ข้าราชการ

ไม่ใช้งบประมาณ

โรงพยาบาล
สิงห์บุรี

สานักงาน
ขนส่งจังหวัด
สิงห์บุรี

16

ที่

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

เป้ำหมำยดำเนินงำน

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

หน่วยนับ ปริมำณงำน
11 สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเจตจานงสุจริตใน
การปฏิบัติงานและการเป็น
องค์กรที่ดีมีคุณธรรมและ
ประสิทธิภาพของ
สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสิงห์บุรี

คน

27

0.01268

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรในสังกัดมีความรู้
บุคลากรทาง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
การศึกษาเข้ารับการ ปราบปรามการทุจริต
อบรม มีความรู้
นโยบายกากับองค์กรดีมี
ความเข้าใจนโยบาย
ความคิดแยกแยะ
ต่าง ๆ
ประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวม

แผนกำรดำเนินงำนและใช้จ่ำยงบประมำณ
(ล้ำนบำท)
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4
-

-

0.01268

หน่วยงำน

สานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดสิงห์บุรี

17

ยุทธศำสตร์ที่ 1 “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมเพื่อต้ำนทุจริต
ที่

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

เป้ำหมำยดำเนินงำน

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

หน่วยนับ ปริมำณงำน
1 คัดเลือกข้าราชการกรม
ที่ดินผู้มีคณ
ุ ธรรม
2 คัดเลือกข้าราชการที่ดี
ประจาเดือน
3 การเปิดช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
4 อบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของสานักงาน
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี

ราย

1

-

ราย

12

-

เรื่อง

0

-

คน

27

0.01326

จานวนบุคลากรที่
ได้รับการคัดเลือก
จานวนบุคลากรที่
ได้รับการคัดเลือก
จานวนเรื่อง
ร้องเรียน

-

แผนกำรดำเนินงำนและใช้จ่ำยงบประมำณ
(ล้ำนบำท)
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4
-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

ไม่ใช้งบประมาณ

เสริมสร้างศักยภาพ ข้าราชการ พนักงานและ
และประสิทธิภาพ
ลูกจ้างในสังกัดมีศักยภาพ
การปฏิบัติงาน และ
และประสิทธิภาพการ
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเพิม่ มากขึ้น
ป้องกันและ
ตลอดจนเข้าใจและ
ปราบปรามการ
ห่างไกลการทุจริตและ
ทุจริตและประพฤติ
ประพฤติมิชอบ
มิชอบให้แก่
ข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้างในสังกัด

-

0.01326

-

หน่วยงำน

ไม่ใช้
สานักงานที่ดิน
งบประมาณ จังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานที่ดิน
จังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานที่ดิน
จังหวัดสิงห์บุรี

-

สานักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
สิงห์บุรี

18

ที่

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

เป้ำหมำยดำเนินงำน

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

ตัวชี้วดั

ผลลัพธ์

หน่วยนับ ปริมำณงำน
5 โครงการจัดประชุม
ประชาคมอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) ระดับจังหวัด
ประจาปี 2562 จังหวัด
สิงห์บุรี
- จัดประชุมประชาคมเพื่อ
ชี้แจงนโยบายกฎหมาย
ระเบียบ และแนวทาง
พัฒนางานกิจการ อปพร.
โดยสอดแทรกสาระด้าน
การเสริมสร้างค่านิยม
ความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่
อปพร.ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
6 อบรมให้ความรู้และ
ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนสร้าง
ค่านิยมสุจริตคุณธรรมใน
องค์กร
7 ส่งเสริมการมีวินัยและ
จริยธรรมต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ

แผนกำรดำเนินงำนและใช้จ่ำยงบประมำณ
(ล้ำนบำท)
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

หน่วยงำน

จานวน
ครั้ง

1

0.015

100 คน/รุ่น

อปพร. ได้รับความรู้และ
ตระหนักด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

-

0.015

-

-

สานักงาน
ป้องกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัดสิงห์บุรี

คน

100

0.0182

มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
70 ของ
กลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละ 70 ของผูเ้ ข้าร่วม
อบรมมีคะแนนความพึง
พอใจในการอบรมระดับ
มาก

-

0.0182

-

-

โรงพยาบาล
อินทร์บุรี

คน

100

0.182

มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
70 ของ
กลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละ 70 ของผูเ้ ข้าร่วม
อบรมมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริตแบบเป็น
รูปธรรม

-

-

0.0182

-

โรงพยาบาล
อินทร์บุรี

19

ที่

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

เป้ำหมำยดำเนินงำน

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

หน่วยนับ ปริมำณงำน
8

9

อบรมคุณธรรมจริยธรรม
สาหรับเด็กและเยาวชน
ประชาชนและข้าราชการ
เพื่อความมั่นคงของ
สถาบันชาติ
พระพุทธศาสนา
พระมหากษัตริย์
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของ
สานักงานจัดหางานจังหวัด
เข้าวัดฟังธรรมเพื่อจะได้
ประพฤติตนตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและ
ปฏิบัติงานตามหลักธรร
มาภิบาล

คน

500

0.12

คน

18

-

เด็ก เยาวชน
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ประชาชน และ
คุณธรรม จริยธรรม
ข้าราชการในจังหวัด สามารถดาเนินชีวิตอย่างมี
สิงห์บุรีได้เข้าร่วม
ความสุข เกิดความรักภักดี
โครงการ จานวน
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา
500 คน
และพระมหากษัตริย์ด้วย
หลักพระพุทธศาสนา
เจ้าหน้าที่ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
สานักงานฯ ได้เข้า
การพัฒนาจิตสานึก
ร่วมกิจกรรมร้อยละ คุณธรรม จริยธรรมและ
80
สามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ไปปรับใช้ในการประพฤติ
ตนให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล

แผนกำรดำเนินงำนและใช้จ่ำยงบประมำณ
(ล้ำนบำท)
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4
-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

0.12

หน่วยงำน

สานักงาน
พระพุทธ
ศาสนาจังหวัด
สิงห์บุรี

สานักงาน
จัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้ำนทุจริต
ที่

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

เป้ำหมำยดำเนินงำน

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

หน่วยนับ ปริมำณงำน
1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
(Community Based
Disaster Risk
Management:CBDRM) โดย

สอดแทรกเนื้อหาสาระวิชา
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง/การ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
2 กิจกรรมดาเนินการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ/
กิจกรรมทาความดีของ
สานักงานฯ ได้แก่ การ
ประชุมประจาเดือนของ
สานักงานฯ การออกหน่วย
นิทรรศการโครงการบาบัด
ทุกข์บารุงสุข สร้างร้อยยิ้ม
ให้ประชาชนของจังหวัด
สิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมทา
ความดีต่าง ๆ

จานวน
ครั้งหรือ
รุ่นที่ผ่าน
การอบรม

2

0.106

60 คน/รุ่น

ประชาชนได้รับความรู้
และตระหนักด้านการลด
ความเสีย่ งภัยและการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ/
เศรษฐกิจพอเพียง

จานวน
ครั้ง

12

0.005

เจ้าหน้าที่ของ
สานักงานฯ

เจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ
ได้มสี ่วนร่วมและเกิดความ
ภาคภูมิใจในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการ
ทากิจกรรม รวมทั้งได้รับ
ความรู้และความเข้าใจที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่
ของตนเอง

แผนกำรดำเนินงำนและใช้จ่ำยงบประมำณ
(ล้ำนบำท)
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4
0.106

-

-

0.005

-

หน่วยงำน

สานักงาน
ป้องกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัดสิงห์บุรี

สานักงาน
ป้องกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัดสิงห์บุรี

21

ยุทธศำสตร์ที่ 1 “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต
ที่

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

เป้ำหมำยดำเนินงำน

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

หน่วยนับ ปริมำณงำน
1 สร้างจิตสานึกคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมให้
สังคมไทยไม่โกงต่อต้านการ
ทุจริต

คน

150

-

ร้อยละ 80 ของ
อาเภอพรหมบุรีมี
ข้าราชการ กานัน
เครือข่ายต่อต้านการทุจริต
ผู้ใหญ่บ้าน มีส่วน
เพิ่มขึ้น
ร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต

แผนกำรดำเนินงำนและใช้จ่ำยงบประมำณ
(ล้ำนบำท)
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4
-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

หน่วยงำน

อาเภอ
พรหมบุรี

22

ยุทธศำสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย”
กลยุทธ์ที่ 1 วำงมำตรกำรเสริมในกำรสกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำยบนฐำนธรรมำภิบำล
ที่

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

เป้ำหมำยดำเนินงำน

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

หน่วยนับ ปริมำณงำน
1 เผยแพร่แผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

ช่องทาง

2

-

2 เสริมสร้างระบบควบคุม
ภายในที่ดีในกระบวนงานที่
มีความเสี่ยงการทุจริต

1
กระบวน
งาน

1 ครั้ง

-

3 แจ้งเวียนข้อสั่งการและ
นโยบายกาชับเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมาย

36 คน

1 ครั้ง

-

4 ปลูกฝังจริยธรรมให้เป็นที่
รับทราบกับเจ้าหน้าที่

36 คน

4 ครั้ง

-

เผยแพร่
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
ประชาสัมพันธ์อย่าง การติดตามตรวจสอบการ
น้อย 2 ช่องทาง
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ของสานักงานจัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี
จานวนกระบวนงาน
กิจกรรม/โครงการที่
ดาเนินการมีการควบคุม
ภายในที่ดีในกระบวนการ
ที่มีความเสี่ยงต่อการ
ทุจริต
จานวนเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ยดึ ถือ
ยึดถือเป็นแนวทาง
เป็นแนวทางปฏิบัติให้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ถูกต้องตามระเบียบ
ตามระเบียบ
กฎหมาย
กฎหมาย
จานวนเจ้าหน้าที่ที่ เจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ได้รับ
ได้รับการปลูกฝัง
การปลูกฝังจริยธรรม เกิด
จริยธรรม
จิตสานึกที่ดี

แผนกำรดำเนินงำนและใช้จ่ำยงบประมำณ
(ล้ำนบำท)
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

หน่วยงำน

ไม่ใช้งบประมาณ

สานักงาน
จัดหางาน
จังหวัดสิงห์บุรี

ไม่ใช้งบประมาณ

สานักงาน
พัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสิงห์บุรี

ไม่ใช้งบประมาณ

สานักงาน
พัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสิงห์บุรี

ไม่ใช้งบประมาณ

สานักงาน
พัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดสิงห์บุรี
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตให้มีประสิทธิภำพ
ที่

แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม

เป้ำหมำยดำเนินงำน

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

แผนกำรดำเนินงำนและใช้จ่ำยงบประมำณ
(ล้ำนบำท)
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

หน่วยงำน

ประชาชนผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงช่องทางใน
การแจ้งเบาะแส

ไม่ใช้งบประมาณ

สานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
สิงห์บุรี

หน่วยนับ ปริมำณงำน
1 จัดช่องทางให้ประชาชน
ผู้รับบริการร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสการทุจริต

ช่องทาง

อย่างน้อย 2
ช่องทาง

-

จานวนช่องทาง
ประชาชน
ผู้รับบริการ
ร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแส

