แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2561
เทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน

กองวิชาการและแผนงาน
สํานักงานเทศบาลนครขอนแกน
โทร./โทรสาร 0 4322 1667

คํานํา
เทศบาลนครขอนแกน ไดจัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป
(พ.ศ.2560–2564) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล
นครขอนแกน โดยใชกรอบแผนปองกันปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560–2564)
ของจังหวัดขอนแกนเปนแนวทางในการจัดทําแผน และคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
นอกจากนี้ยังไดนํานโยบายที่เกี่ยวของกับเจตจํานงของผูบริหารหนวยงานและวิเคราะหปญหา
สถานการณการทุจริตในภาพรวมของหนวยงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมใน
การจั ด ทํ า แผนฯ ทั้ งนี้ เพื่ อให เ ทศบาลนครขอนแกน ยึดถือ เปน กรอบการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน สุ ขของ
ประชาชน ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของภาครัฐตอไป

(นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ)
นายกเทศมนตรีนครขอนแกน

สารบัญ
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของเทศบาลนครขอนแกน
- ความเปนมา
- ลักษณะภูมิประเทศ
- อาณาเขต
- การคมนาคมขนสง
- การปกครอง
- ที่ตั้งหนวยงานสนับสนุนการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

หนา
1
1
1
2
4
6

สวนที่ 2 การวิเคราะหสถานการณการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลนครขอนแกน
- สถานการณปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7
- การดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริต
8
- วิเคราะหสภาพแวดลอม
9
สวนที่ 3 กรอบแนวคิดการจัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

12

สวนที่ 4 แผนปองกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป
- หลักการความเปนมา
- วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
- เปาหมาย
- ประโยชนของการจัดทําแผน
- ยุทธศาสตรปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดขอนแกน

17
18
19
19
20

สวนที่ 5 รายละเอียดแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2561
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ภาคผนวก

1

สวนที่ 1
ขอมูลพื้นฐานของเทศบาลนครขอนแกน
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
1.1 ความเปนมา
เทศบาลนครขอนแกน ตั้งอยูใน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน มีพื้นที่รวม 46 ตารางกิโลเมตร
จํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแกน 117,746 คน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) โดยแบงประเภท
ของชุมชนได ดังนี้
(1) ชุมชนแออัดหรือชุมชนสลัม มีผูอยูอาศัยอยางหนาแนน มีการอพยพโยกยายอยูเสมอ
มีปญหาสภาพแวดลอม ปญหาทางสังคม และปญหาทางเศรษฐกิจ
(2) ชุมชนเมือง มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีการพบปะแลกเปลี่ยนกัน หรือคบหาสมาคม
เพื่อผลประโยชนในเชิงธุรกิจมีสภาพความเปนอยูที่มั่นคงมีรายไดแนนอน
(3) ชุมชนกึ่งเมือง ชุมชนเมืองดั้งเดิมมีลักษณะการอยูอาศัยแบบเครือญาติ ยึดถือวัฒนธรรม
ประเพณี ขนบธรรมเนียมปฏิบัติสืบตอๆ กันมา
(4) ชุมชนหมู บานจั ดสรร มีสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ดี มีความมั่นคงทางเศรษฐกิ จ
มีรายไดที่แนนอน
(5) หมูบานหนวยราชการ เปนบานของขาราชการและขาราชการเกษียณอายุราชการมีการ
จัดสรรเปนหมูบาน มีความมั่นคงสวยงาม มีที่ดินเปนของตนเอง
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลนครขอนแกน ตั้งอยูในพื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 46 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 28,750 ไร อยูในระดับความสูงประมาณ 155-160 เมตรจากระดับน้ําทะเล ลักษณะ
ทั่วไปเปนที่ราบและลาดชันขึ้นไปทางทิศเหนือ ซึ่งเปนที่ตั้งของบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งความลาดชันของ
พื้นที่ในเขตเทศบาลนครขอนแกน พื้นที่สวนใหญมีความลาดชันที่ 0-5% เปนพื้นที่ประมาณ 8,386.83 ไร
คิดเปน 98.74% ของพื้นที่ ความลาดชันที่ 5-10% เปนพื้นที่ 315.65 ไร คิดเปน 1.098% ของพื้นที่ และ
ความลาดชันที่ 10-15% เปนพื้นที่ 44.10 ไร คิดเปน 0.153% ของพื้นที่
1.3 อาณาเขต
ดานเหนือ
จากหลักเขตที่ 1 : เปนเสนเลียบตามแนวเขตมหาวิทยาลัยขอนแกน ดานเหนือไปทางทิศตะวันออก
ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยูริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 สระบุรี-หนองคาย (เขตแดน) ฟากตะวันตก
จากหลักเขตที่ 2 : เปนเสนตรงทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนยกลางทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 2 สระบุร-ี หนองคาย (เขตแดน) ตามแนวเสนตั้งฉากระยะ 300 เมตร
ดานทิศตะวันออก
จากหลักเขตที่ 3 : เปนเสนขนาน 300 เมตร กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 สระบุรี- หนองคาย
(เขตแดน) ทางทิศใต ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยูเขตริมทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือฟากตะวันออก
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จากหลักเขตที่ 4 : เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยูริมถนน
กสิกรทุงสราง ฟากตะวันออก
จากหลักเขตที่ 5 : เปนเสนเลียบตามแนวเขตกองพันทหารมาที่ 6 ดานทิศตะวันตกและดานทิศใต
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยูหางจากหลักเขตที่ 5 ตามแนวเขตกองพันทหารมาที่ 6
ระยะ 3,200 เมตร
จากหลักเขตที่ 6 : เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยูริมถนนไปบาน
โคกกลางฟากใต หางจากศูนยกลางถนนประชาสโมสรตามแนวถนนไปบานโคกกลางระยะ 1,400 เมตร
จากหลักเขตที่ 7 : เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยูที่ริมหนอง
เลิงเปอยดานเหนือ หางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 209 ตอเขตเทศบาลเมืองขอนแกน ครอบคลุม
ยางตลาด กิโลเมตร 3+700 ตามแนวเสนตั้งฉากระยะ 700 เมตร
จากหลักเขตที่ 8 : เปนเสนตรงไปทางทิศใต ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยูริมหนองเลิงเปอยดานเหนือ
หางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 209 ตอเขตเทศบาลเมืองขอนแกนครอบคลุม ยางตลาด
จากหลักเขตที่ 9 : เปนเสนตรงไปทางทิศใต ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยูที่ศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 209 ตอเขตเทศบาลเมืองขอนแกนครอบคลุมยางตลาด ตามแนวเสนตั้งฉากระยะ 700 เมตร
ดานทิศใต
จากหลักเขตที่ 10 : เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยูริมทาง
ไปบานดอนบม ฟากตะวันออก หางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 สระบุรี หนองคาย (เขตแดน)
สายเดิม ตามแนวระยะทาง 800 เมตร
จากหลักเขตที่ 11 : เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยูริมทาง
สายตะวันออกเฉียงเหนือฟากตะวันตก กิโลเมตร 446+500
จากหลักเขตที่ 12 : เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 13 ซึ่งตั้งอยูริมทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 2 สระบุรี–หนองคาย (เขตแดน) ตามแนวเสนตั้งฉากระยะ 300 เมตร
จากหลักเขตที่ 13 : เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 14ซึ่งตั้งอยูหางจาก
ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 สระบุรี–หนองคาย (เขตแดน) ตามแนวเสนตั้งฉากระยะ 300 เมตร
ดานตะวันตก
จากหลักเขตที่ 14 : เปนเสนขนานระยะ 300 เมตร กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 สระบุรี–
หนองคาย (เขตแดน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 15 ซึ่งตั้งอยูริมทางหลวงแผนดินหมายเลข
2131 แยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 (ขอนแกน) บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข 2062 (เหลานาดี)
ฟากใต
จากหลักเขตที่ 15 : เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 16 ซึ่งตั้งอยูริมทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 12 ตาก-ขอนแกน ฟากเหนือตรงมุมใตของเขตมหาวิทยาลัยดานตะวันตก
จากหลักเขตที่ 16 : เปนเสนเลียบตามแนวเขต มหาวิทยาลัยขอนแกนดานตะวันตกไปทางทิศเหนือ
1.4 การคมนาคมขนสง
เทศบาลนครขอนแกนมีเสนทางคมนาคมที่เชื่อมโยงกับเมืองอื่นๆหลายทางไดแก
(1) ทางบก แบงออกเปน 2 ทาง ดังนี้
(1.1) ทางรถไฟ จากสถานีรถไฟกรุงเทพมีรถธรรมดารถเร็วรถดวนมีจุดจอดรับ–สง
ผูโดยสารที่สถานีตาง ๆ ในจังหวัดขอนแกน ไดแก สถานีอําเภอพล สถานีอําเภอบานไผ สถานีอําเภอเมือง
สถานีอําเภอน้ําพอง และสถานีอําเภอเขาสวนกวาง ดังนี้

3
ขบวน
ขบวนรถทองถิ่น 416
ขบวน ดีเซลราง 76 (ป)
ขบวนรถทองถิ่น 432
ขบวนรถทองถิ่น 418
ขบวนรถดวน ดีเซลราง 78
ขบวนรถดวน 70
ขบวนรถเร็ว 134

ขบวน
(ขบวนรถทองถิ่น 415)
(ขบวนรถดวน ดีเซลราง 75)
(ขบวนรถทองถิ่น 417)
(ขบวนรถดวนดีเซลราง 77)
(ขบวนรถเร็ว 133)
(ขบวนรถดวน 69)
ที่มา : สถานีรถไฟขอนแกน

ขบวนรถลอง
จังหวัด
อุดรธานี - นครราชสีมา
หนองคาย - กรุงเทพ
ขอนแกน - แกงคอย
หนองคาย - นครราชสีมา
อุดรธานี - กรุงเทพ
หนองคาย - กรุงเทพ
หนองคาย - กรุงเทพฯ

ออกขอนแกน
07.55
08.39
13.55
15.54
20.11
21.05
22.16

ถึงปลายทาง
11.15
17.10
20.30
19.16
05.00
06.25
08.00

ขบวนรถขึ้น
จังหวัด
นครราชสีมา - หนองคาย
กรุงเทพ - อุดรธานี
นครราชสีมา - หนองคาย
กรุงเทพฯ - หนองคาย
กรุงเทพ - หนองคาย
กรุงเทพ - หนองคาย

ออกขอนแกน
09.42
16.22
19.03
02.12
04.18
05.09

ถึงปลายทาง
12.25
18.10
21.02
05.05
07.35
08.25

(1.2) ทางหลวงแผนดิน
ทางหลวงหมายเลข
จังหวัด
2
สระบุรี–ขอนแกน–อุดรธานี–หนองคาย
12
ตาก–สุโขทัย–พิษณุโลก–เพชรบูรณ–ขอนแกน–กาฬสินธุ–มุกดาหาร
23
อําเภอบานไผจังหวัดขอนแกน– มหาสารคาม–รอยเอ็ด–ยโสธร–
แยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 อุบลราชธานี
201
อ.สีคิ้ว นครราชสีมา–ชัยภูม–ิ ชุมแพ (ขอนแกน)–ภูกระดึง–วังสะพุง–
อ.เชียงคาน (เลย)
207
จังหวัดขอนแกน–บุรีรัมย
208
จังหวัดขอนแกน–มหาสารคาม
ที่มา : สํานักงานทางหลวงที่ 5 (ขอนแกน)
(1.3) ทางอากาศ จังหวัดขอนแกนมีทาอากาศยานพาณิชยของกรมการบินพาณิชย มีสาย
การบินใหบริการ คือ สายการบิน (ไทยสมายล) สายการบิน (ไทยแอรเอเชีย) สายการบิน (กานตแอร)
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1.5 การปกครอง
เทศบาลนครขอนแกนไดแบงโครงสรางการบริหาร

เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี
ผูจัดการสถานธนานุบาล 1,2

ปลัดเทศบาล

หนวยตรวจสอบภายใน

รองปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

สํานักการชาง

สํานักการศึกษา

สํานักการคลัง

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

สํานักปลัด

สํานักสวัสดิการสังคม

กองวิชาการและแผนงาน
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1. จํานวนคณะผูบริหารฝายการเมือง
- นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1 คน
(ดํารงตําแหนงจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2559)
- รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4 คน
- ที่ปรึกษา
14 คน
- เลขานุการนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2 คน
2. จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่น
24 คน
3. จํานวนบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกตามสวนงานและประเภทบุคลากร
(ณ วันที่ ๓๐/๙/๕๙)

สวนงาน
สํานักปลัดเทศบาล
หนวยตรวจสอบภายใน
สํานักการคลัง
กองวิชาการและแผนงาน
สํานักการชาง
สํานัก/กองชางสุขาภิบาล
สํานักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
สํานักการศึกษา
สํานักสวัสดิการสังคม
โรงเรียนสังกัด อปท./ถายโอน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อปท.
อื่นๆ...................................
อื่นๆ...................................
รวม

อัตรากําลังที่มีการบรรจุ/แตงตัง้ /วาจาง (จํานวนคนที่มีอยูจริง ณ ๓๐ ก.ย. ๕๙)
ขาราชการ/ บุคลากร ลูกจาง ลูกจาง พนง. พนง. พนง. รวม
พนง. สวน ทางการ ประจํา ชั่วคราว จางตาม จาง
จาง
ทองถิ่น
ศึกษา
ภารกิจ ทั่วไป เหมาฯ
58
8
94
9
4
169
1
1
43
50
12
1
105
32
22
1
55
55
4
66
56
1
181
43
31
18

492
15

3

122

123

1
19

51
17
32
10

48
1
8

291
1

130
37
551
25
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1.6 ที่ตั้งหนวยงานสนับสนุนการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
1) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตจังหวัดขอนแกน ที่ตั้ง กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สํานักงานจังหวัดขอนแกน ศาลากลางจังหวัดขอนแกน ชั้น 4 โทร. 0 4323 8001
2) กลุ ม งานคุ ม ครองจริ ย ธรรมจั ง หวั ด ขอนแก น ที่ ตั้ ง กลุ ม งานบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
สํานักงานจังหวัดขอนแกน ศาลากลางจังหวัดขอนแกน ชั้น 4 โทร. 0 4323 8001
3) ศูนยดํารงธรรมจังหวัดขอนแกน ที่ตั้ง กลุมงานดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดขอนแกน
ศาลากลางจังหวัดขอนแกน ชั้น 1 โทร. 0 4323 4384
4) สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดขอนแกน ที่ตั้ง 177/47-48 หมูที่ 17 ถนนมิตรภาพ
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 โทรศัพท 0 4336 8735-7 โทรสาร 0 4346 8734
5) สํ านั กงาน ป.ป.ช. ภาค 4 ที่ ตั้ ง 177/47-48 หมูที่ 17 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 โทรศัพท 0 4336 8735-7 โทรสาร 0 4346 8734
6) สํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดขอนแกน ถนนมิตรภาพ ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน 40000
7) สํานักงาน ป.ป.ท เขตพื้นที่ 4 อาคารปริ๊นซ ออฟฟตเพล็กค เลขที่ 4/33 ถนนหนาเมือง
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน โทรศัพท 0 4323 9092-3 โทรสาร 0 4323 9094
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สวนที่ 2
การวิเคราะหสถานการณการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลนครขอนแกน
2.1 สถานการณปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในเทศบาลนครขอนแกน
ปจจุบันป ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบทวีความรุนแรงและสลั บซับซอนมากยิ่งขึ้น และ
สงผลกระทบเปนวงกวางทั้งทางดานความมั่นคงของชาติ ดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ปญหาการทุจริต
เกิดขึ้นในทุกภาคสวนโดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น เนื่องจากจํานวนขององคกร ประกอบกับมีหลาย
ปจจัยที่สงผลใหเกิดการทุจริต
จากการรวบรวมขอมูลการรองเรียนจากงานรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลนครขอนแกน ปรากฏวา
มีการรองเรียนและไดมีการดําเนินการทางวินัยโดยฝายนิติการ ในป
2557 จํานวนเรื่องทั้งหมด 2,565 เรื่อง
ทุจริต
1 เรื่อง
2558 จํานวนเรื่องทั้งหมด 3,157 เรื่อง
ทุจริต
1 เรื่อง
2559 จํานวนเรื่องทั้งหมด 3,493 เรื่อง
ไมเปนธรรม 1 เรื่อง
ขอมูลการรองเรียนเจาหนาที่ของรัฐ เทศบาลนครขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ.2557
ลําดับที่
1
2
3

ประเภทเรื่องรองเรียน
ทุจริต
พฤติกรรม
ไมเปนธรรม

ภาพรวม

เจาหนาที่ของรัฐ

อปท.

รวม

1
1

-

1
1

คิดเปนรอยละ
ของผูถูกรองเรียน
ทั้งหมด

0.038

0.038

ในป 2557 พบวา มีเรื่องที่ถูกรองเรียน 2,565 ราย โดยแยกเปนการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
1 ราย คิดเปนรอยละ 0.038 ดังรายละเอียดในตาราง
ขอมูลการรองเรียนเจาหนาที่ของรัฐ เทศบาลนครขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ.2558
ลําดับที่
1
2
3

ประเภทเรื่องรองเรียน
ทุจริต
พฤติกรรม
ไมเปนธรรม

ภาพรวม

เจาหนาที่ของรัฐ

อปท.

รวม

1
1

-

1
1

คิดเปนรอยละ
ของผูถูกรองเรียน
ทั้งหมด

0.031

0.031

ในป 2558 พบวา มีเรื่องที่ถูกรองเรียน 3,157 ราย โดยแยกเปนการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
1 ราย คิดเปนรอยละ 0.031 ดังรายละเอียดในตาราง
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ขอมูลการรองเรียนเจาหนาที่ของรัฐ เทศบาลนครขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ.2559
ลําดับที่
1
2
3

ประเภทเรื่องรองเรียน
ทุจริต
พฤติกรรม
ไมเปนธรรม

ภาพรวม

เจาหนาที่ของรัฐ

อปท.

รวม

1
1

-

1
1

คิดเปนรอยละ
ของผูถูกรองเรียน
ทั้งหมด

0.028
0.028

ในป 2559 พบวา มีเรื่องที่ถูกรองเรียน 3,493 ราย โดยแยกเปนการรองเรียนเกี่ยวกับการไมเปนธรรม
1 ราย คิดเปนรอยละ 0.028 ดังรายละเอียดในตาราง
จากขอมูลยอนหลัง 3 ป แสดงใหเห็นวาประชาชนตองการความเปนธรรมปริมาณเพิ่มขึ้นในภาพรวม
เทศบาลนครขอนแกนสามารถจัดการเรื่องรองเรียนไดเปนที่ยุติและคงมีเพียงปละ 1 ราย จากขอรองเรียน
ทั้งหมดที่ฝายนิติการไดตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทางวินัย
2.2 การดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตในเทศบาลนครขอนแกน
เทศบาลนครขอนแกน เปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ มีการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวม และตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือบริหารงานของเทศบาล รวมทั้งมีบุคลากรซึ่งสวนมากเปนคนในทองถิ่นที่มีจิตสํานึกรักทองถิ่นของ
ตนเอง และมีความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถิ่น
ดานการปองกันการปราบปรามการทุจริต เทศบาลนครขอนแกน ไดมีการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน ซึ่งนับวาเปนจุดแข็ง นอกจากนี้ยังมีเครือขายตอตานการทุจริตในระดับชุมชนรวมกันกับผูมีสวน
ไดเสียในหนวยงาน ดําเนินกิจกรรมรวมกันเพื่อเฝาระวังและแจงเบาะแสเพื่อการปราบปรามการทุจริต
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2.3 วิเคราะหสภาพแวดลอม
จากขอมูลสถานการณปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ การดําเนินงานดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุ จริต รวมทั้งการคาดการณดานตาง ๆ ที่เกี่ย วของกับ ปญหาและการแก ไขการทุ จริต และ
ประพฤติมิชอบของหนวยงาน องคกร และภาคีเครือขายตาง ๆ สามารถนํามาวิเคราะหองคประกอบ หรือ
ศักยภาพการดําเนินงานปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในเทศบาลนครขอนแกนไดดังนี้
ตารางวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน(Weaknesses)

S1

การประกาศนโยบายและเจตจํานงของ
ผูบริหารทองถิ่น

S2

เครือขายความรวมมือของผูมีสวนไดเสียใน
หนวยงาน ภาคประชาสังคมตอตานการทุจริต

S3

วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งการรวมพลัง
สรางสรรคที่มีอยางตอเนื่อง

S4

การใชจายเงินงบประมาณเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ตามลําดับความจําเปน และ
ความตองการของประชาชน
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทุก
รูปแบบ

W1 ผูบริหารและเจาหนาที่ยังขาดความรูความเขาใจ
ในดานกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ทําให
การปฏิบัติงานเกิดขอบกพรองและผิดพลาดได
W2 ภารกิจงานถายโอนตาม พรบ.กระจายอํานาจ
พ.ศ.2542 พนักงานยังขาดความรูความเขาใจ
กับงานภารกิจที่ถายโอน
W3 ขาดบุคลากรที่มีศักยภาพและความพรอมตาม
ภารกิจปองกันปราบปรามการทุจริตของ
หนวยงาน
W4 จิตสํานึกและความรวมมือในการตอตานไมทน
ตอการทุจริตของขาราชการในหนวยงาน

S5
S6
S7
S8

มีบุคลากรเทศบาลนครขอนแกน ที่มีคุณวุฒิ
อยูในระดับที่พรอมที่จะดําเนินการตาม
นโยบายการบริหารงาน
มีการจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมอยาง
ตอเนื่อง

W5 การทํางานหรือพัฒนาเชิงรับ (ตามสั่งการ) ขาด
การบูรณาการหรือรวมมือกันในหนวยงานและ
ระหวางหนวยงาน
W6 ไมมีระบบรายงาน หรือรวบรวมขอมูลขาวสาร
การทุจริต หรือการดําเนินงานฯ
W7 ระบบการปราบปราม ดําเนินคดี ลงโทษผูกระทํา
ผิดและการคุมครองพยานยังไมมีประสิทธิภาพ

W8 ความเขาใจเปาหมายและทิศทางการดําเนินงาน
ของหนวยงานยังไมชัดเจน
S9 มีชองทางการรองเรียนทุกหนวยงาน
W9 ขาดกลไกในการขับเคลื่อนและมาตรการในการ
ดําเนินงานปองกันปราบปรามการทุจริต
S10 มีสื่อและระบบ IT ที่เอื้อตอการเผยแพรความรู W10 บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมเรื่องความ
และปลูกจิตสํานึกตามยุทธศาสตร
โปรงใสในองคกร การเปดเผยขอมูลขาวสารยังไม
ชัดเจน
W11 ขาดการสรางองคความรูเรื่องการตระหนักใน
หนาที่และการตอตานการทุจริต
มีโครงสรางองคกรชัดเจน
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ตารางวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
โอกาส (Opportunities)
O1
O2
O3
O4
O5

รัฐธรรมนูญ/นโยบาย/วาระชาติ และ
ยุทธศาสตรชาติฯ ของรัฐบาลและ คสช.
ใหทุกหนวยงานดําเนินงาน
แผนพัฒนาฯ 12 มุงใหคนไทยเปนคนเกง
และดี
มีกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการที่ชัดเจน
ในการดําเนินการปองกันและแกไขการทุจริต
ของหนวยงานรัฐและเอกชน
มีสื่อออนไลนที่ทันสมัยใชเปนชองทางสงขอมูล
ไดรวดเร็ว

อุปสรรค (Threats)
T1

วัฒนธรรม คานิยม ระบบอุปถัมภและการมี
ผลประโยชนทับซอนในระบบราชการ

T2

การบังคับใชกฎหมายในหนวยงานภาครัฐยังไมมี
ประสิทธิภาพ
รูปแบบและกระบวนการการทุจริตที่ซับซอน
มากขึ้น

T3
T4

ทัศนคติ จิตสํานึกและมุมมองของประชาชนตอ
ปญหาการทุจริต (ปกติ ภาวะจํายอมและ
เพิกเฉย)
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีถูกใชเปนเครื่องมือ
ที่ทําใหเกิดการทุจริตรูปแบบใหมๆ
ภาคเอกชนยังมีคานิยมติดสินบนเพื่ออํานวย
ความสะดวก
การคุมครองพยานหรือผูแจงเบาะแส ที่ยังไม
ปลอดภัย มีความเสี่ยงทุกดาน

การเรงรัดและติดตามนโยบายตอทุจริตของรัฐ T5
และสากล
O6 ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนตื่นตัวและ
T6
อยากมีสวนรวมในการสรางความโปรงใส
O7 สังคมมีความตองการเห็นการแกไขปญหาการ T7
ทุจริตที่เปนรูปธรรมและมีระยะเวลาในการ
ดําเนินคดีที่รวดเร็วขึ้น
O8 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชวยสงเสริมให T8 ผูบริหารใหความสําคัญนอย ไมไดผลักดันวิธี
ประชาชนมีความโลภนอยลง สงผลใหแนวโนม
ปองกันและตอตานการทุจริตใหเกิดขึ้นอยาง
การทุจริตลดลงดวย
จริงจัง
O9 ระบบคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมประเพณี T9 มีผลประโยชนแอบแฝง
ของไทยที่สามารถนํามาประยุกตได
O10 การสรางกลไก มาตรการปองกันการทุจริต
T10 ขาดการจัดทํากระบวนการทํางานเพื่อใหรูและ
ของภาคธุรกิจ และประชาสังคม
ตรวจสอบไดจัดทําเปนคูมือ
O11 การสื่อสารมีขอมูลการทุจริตและการลงโทษ
T11 คานิยมของสังคมของการทุจริตเปนเรื่องปกติ
ผูกระทําความผิดและการกลอมเกลาทางสังคม
O12 กระแสโลก องคกรระดับนานาชาติ
T12 โครงสรางสังคมและเศรษฐกิจของไทยเปนระบบ
อุปถัมภและทุนนิยมเอื้อตอการทุจริตคอรัปชัน
O13 ผูบริหารมีการสรางเครือขายการปองกันการ
ทุจริตในหนวยงาน
O14 ใหรางวัลกับผูที่มีผลงานเดนที่ปลูกฝง
จิตสํานึก/ยกยองชมเชยอยางยุติธรรม
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กลยุทธและแนวทางตามกลยุทธที่สําคัญ
1) S1 + S2 + O1 + O13 ประกาศนโยบายและเจตจํานงของผูบ ริหารทองถิ่น และดําเนินการสราง
เครือขายความรวมมือของผูมีสวนไดเสียในหนวยงานและภาคประชาชนตอตานการทุจริต
2) S8 + S9 + O3 การพัฒนาระบบคุณธรรมความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
3) S2 + S6 + S8 + O10 + O11 พัฒนากลไก ความรวมมือ และกิจกรรมการปองกันปราบปราม
การทุจริตระหวางหนวยงานภาคี เครือขายในเทศบาลนครขอนแกน
4) S2 + S6 + S7 + O6 + O7 สงเสริม สนับสนุน และสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณธรรม
ความโปรงใส และการตอตานการทุจริตในหนวยงาน
5) S9 + S10 + S11 +O11 การหนุนเสริม และสรางชองทางเพื่อการสื่อสารขอมูล รายงานการ
ทุจริตของหนวยงานองคกร และภาคีเครือขายตาง ๆ
6) S4 + O9 สรางจิตสํานึก คานิยมสุจริต ผสมผสานและบูรณาการการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตคนขอนแกน
7) S5 + S7 + S8 + S9 + O14 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน เพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ และมีระเบียบการปฏิบัติราชการที่ชัดเจน สงเสริมการใหรางวัลตอบแทนโดยการคัดเลือก
พนักงานผูมีผลการปฏิบัติงานดานคุณธรรมจริยธรรมดีเดน
8) แกไข W1 + W2 +W11 + T1 +T4 T9 + T10 สรางความรู ความเขาใจ และสงเสริมความ
โปรงใสในองคกร
9) ปรับปรุง W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 T5 T6 T7 T8 T10 ในบทบาทของหนวยงานตาง ๆ
และสรางกลไก ประสานพัฒนาแกไข ปรับปรุงอยางตอเนื่อง
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สวนที่ 3
กรอบแนวคิดการจัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) เทศบาลนครขอนแกน
3.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 1
0

ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหหนวยงานมีขนาดที่
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถิ่น
อย า งมี ความเหมาะสม มี ธ รรมาภิ บ าล กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ คือการตอตานการทุจ ริตและ
ประพฤติมิชอบ
3.2แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 2
1

ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย มีวัตถุประสงคเพื่อลดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ เปาหมายและตัวชี้วัด
เปาหมายที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตัวชี้วัด 2.1 สัดสวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละประเภทที่ไดรับรางวัลการบริหาร
จัดการที่ดีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2.2 ขอรองเรียนและคดีเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ลดลง
แนวทางการพัฒนา ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหสังคมไทยมี
วินัย โปรงใส ยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสรางความเขมแข็ง เปนภูมิคุมกันของสังคมไทย
ให ค รอบคลุ ม ภาครั ฐ ภาคเอกชน องค ก รพั ฒ นาเอกชน และภาคประชาชน พร อ มทั้ งเพื่ อ สร างพลั ง การ
ขับเคลื่อนคานิยมตอตานการทุจริต โดยการปลูกฝงใหคนไทยไมโกงปองกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต
3.3 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 3
2

รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน
ดานตางๆ รวม 11 ดานโดยดานที่เกี่ยวของการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบาย
ขอที่ 10 สรุปไดดังนี้
นโยบายที่ 10 นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ขอ 10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดโดย
รวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แนนอน
ระยะเวลาดําเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณที่เปนธรรม โปรงใสมิใหเจาหนาที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือ
ใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสรางความเสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะนัก
ลงทุน ในระยะเฉพาะหนาจะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการทาธุรกิจ การลงทุน และดานบริการ
สาธารณะในชีวิตประจําวันเปนสําคัญ
1

รางกรอบยุทธศาสตร ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th
3
นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
2
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ขอ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการเชิงรุกทั้ง
ในรูปแบบการเพิ่มศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดินทางเขามายังสวนกลาง
ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการใหบริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนตาง ๆ เพื่อให
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวกการใหบริการถึงตัวบุคคลผานระบบศูนยบริการ
รวม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบ พัฒนาหนวยงานของรัฐ
ใหเปนองคกรแหงการเรียนรูมีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบ
บูรณาการ
ขอ 10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับ 19 การบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิ ทธิ ภ าพเพื่ อป องกั นและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยาง
เครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือ
เปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมี
ขั้นตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซ้ําซอนและเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน
ขอ 10.6 ปรั บปรุ งและจั ดใหมีกฎหมายเพื่อใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริ ต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน ทับซ อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปน วาระสําคัญเรงดว น
แหงชาติและเปนเรื่องที่ตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดานทั้งจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในดานวินัยและคดี รวมทั้งใหผูใชบริการมีโอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือของหนวยงาน
ของรัฐ และเปดเผยผลการประเมินตอประชาชน ทั้งจะนํากรณีศึกษาที่เคยเปนปญหา เชน การจัดซื้อจัดจาง การ
รวมทุน การใช จายเงินภาครัฐ การปฏิ บัติหรือละเวนการปฏิบั ติโดยมิ ชอบการใชดุลพิ นิจของเจาหนาที่ การมี
ผลประโยชนขัดแยงหรือทับซอน ซึ่งไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตาง ๆ เปนบรรทัดฐานแลวมาเปนบทเรียนให
ความรูแกเจาหนาที่ของรัฐ และประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ
ขอ 10.7 ส งเสริมและสนับ สนุน ภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขายตาง ๆ ที่จัดตั้ งขึ้น เพื่ อ
สอดสอง เฝาระวัง ตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งจะวางมาตรการ
คุมครองพยานและผูเกี่ยวของเพื่อใหการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยไม
ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง
3.4 คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 4
3

เพื่อใหการบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการดูแลความปลอดภัยใหแก
ประชาชน รวมทั้งเพื่อใหเกิดความสงบสุขแกสังคมและผลประโยชนของประเทศชาติโดยรวม ในการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแหงชาติจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได
ขอ 2 ในกรณีที่มีการกลาวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยวาขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ กระทําการ
หรือเกี่ยวของกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน ใหหัวหนาสวนราชการและ
หัวหนาหนวยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหนาที่ภายใตพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
4
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2534 และพระราชกฤษฎี กา ว า ด วยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจ การบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ประกอบ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล โดยใหบังคับใชมาตรการทางวินัย มาตรการ
ทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอยางเฉียบขาดและรวดเร็ว
ขอ 3 ในกรณีการจั ดซื้อจัดจางของสวนราชการและหนวยงานของรัฐให หัวหนาส วนราชการและ
หั วหน าหน วยงานของรั ฐ มี หน าที่ ในการควบคุ ม กํ ากั บ ดู แล การดํ าเนิ น งานให เป น ไปตามบทบั ญ ญั ติ แห ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 อยางเครงครัด
ขอ 4 กรณีที่หัวหนาสวนราชการหรือผูบังคับบัญชาปลอยปละละเลย ไมดําเนินการตามขอ 2
และขอ 3 ใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแลวแตกรณี
ขอ 5 ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา
รวบรวม และดําเนินการอื่นใด เพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและ
พิสูจนเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เรงรัดผลการดําเนินงานตามขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 และขอ 4
และรายงานผลการปฏิบัติพรอมทั้งเสนอความเห็นใหคณะรักษาความสงบแหงชาติทราบและพิจารณาอยาง
ตอเนื่อง
3.5 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 5
4

วิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
ประเทศไทยในระยะ 5 ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
เป นสั งคมมิ ติใหม ที่ป ระชาชนไมเ พิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง
หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพื่อใหประเทศ
ไทย มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
พันธกิจ“สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน
แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมมี าตรฐานสากล”
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยไมนอยกวารอยละ 50
วัตถุประสงคหลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน
3. การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรม กลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับความ
รวมมือจากประชาชน
5. ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีคา
คะแนน ในระดับที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้

5
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ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต” เปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหความสําคัญใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะ “ที่ไมทน ตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลา
ทางสังคมในทุกชวงวัย ตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย
ซื่อสัตย สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคม ใหมี
ความเปนพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวน
มีพฤติกรรมที่ไมยอมรับ และตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตรที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต” สถานการณความ
ขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษที่ผานมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นขอเรียกรองหรือประเด็นการ
ชุมนุมประทวงของประชาชนทุกกลุม ทุกฝายที่มีตอทุกรัฐบาลที่ผานมา จะเห็นไดวาประชาชนทุกกลุมทุกฝาย
ตางมีขอเรียกรองที่สอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือ การตอตานการทุจริตของรัฐบาลและเจาหนาที่รัฐอาจ
กลาวไดวาปญหาการทุจริตนั้นเปนเสมือนศูนยกลางของปญหาความขัดแยงทั้งมวลของสังคมไทยในหวงเวลา
กวาหนึ่งทศวรรษที่ผานมา และการแสดงออกซึ่งเจตจํานง ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายที่ไม
ยอมรับและไมอดทนตอการทุจริตประพฤติมิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานง
ทางการเมืองอันแนวแนของประชาชนไทยทุกกลุมทุกฝาย ที่ตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐเปนไปดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบดังนั้นเพื่อเปน
การตอบสนองต อ เจตจํ า นงทางการเมื อ งในการต อ ต า นการทุ จ ริ ต ไปสู ก ารปฏิ บั ติ อ ย า งเป น รู ป ธรรมและ
สอดคลองเปนอันหนึ่งเดียวกัน โดยเปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจตจํานงทาง
การเมืองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเกี่ยวกัน
ยุทธศาสตรที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption)
เปนปญหาที่พบมากขึ้นในปจจุบัน กอใหเกิดผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล
ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผานมาพบวาการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหา
ประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแตขั้นตอนการกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใส
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตร “สกัดกั้น
การทุ จ ริ ตเชิ งนโยบาย” ซึ่ งเปน ยุ ทธศาสตรที่มุงปองกัน การทุจ ริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการกํ าหนด
มาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาล ตั้งแตเริ่มขั้นกอตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy
Formulation)ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)
ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไก
และกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมี ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไมเกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกดานกฎหมาย
กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสรางการปฏิบัติงานของหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ใหมี
ธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” ยุ ทธศาสตรการ
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตรที่มุงเนนการปรับปรุงและพัฒนากลไกและ
กระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และเปนที่ยอมรับ ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาวจะมุงเนนการดําเนินการ
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) และ
การตัดสินคดีและลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการ
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ปราบปรามการทุจริต และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกตาง ๆ ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตตาง ๆ ถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริตไดรับการลงโทษ สาธารณชน
และสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในที่สุด
ยุทธศาสตรที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย” เปนการกําหนดยุทธศาสตรที่มุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและ
การจัด การการยกระดับ คา ดัช นีก ารรับ รูก ารทุจ ริต ของประเทศไทย โดยการศึ กษาวิ เคราะห ประเด็นการ
ประเมิน และวิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติหรือ
ปรั บปรุงการทํ างาน รวมไปถึ งการบู รณาการการทํางานรว มกัน ระหวางภาครัฐ หนว ยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม ภาคเอกชน และตางประเทศเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย
3.6 แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การวางรากฐาน
การพัฒนาองคกรอยางสมดุล 6
5

กลยุทธที่ 4.1.4 ปองกันการทุจริตโดยสงเสริมใหประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีสวนรวมใน
การดําเนินงาน

6

http://www.ppb.moi.go.th สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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สวนที่ 4
แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป
(พ.ศ.2560 - 2564) เทศบาลนครขอนแกน
4.1 หลักการความเปนมา
ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจาก
ป พ.ศ.2560 จนถึงป พ.ศ.2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติ
ใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้ง
ชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPT) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น
การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตาง
ที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงาน
หลักออกมาเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต
มติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ 11 ตุ ลาคม 2559 เห็ นชอบร างยุ ทธศาสตร ชาติ ว าดวยการป องกั น
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการตาม
ยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป
ตามที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ โดยให ห น ว ยงานภาครั ฐ ดํ า เนิ น การโดยคํ า นึ งถึ ง ความสอดคล องกั บ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ ดวย
กลไกการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต ประกอบดวย 3 ระดับ คือ คณะกรรมการตอตานการ
ทุจริตแหงชาติ (คตช.) เปนกลไกระดับนโยบาย ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) เปนกลไกประสาน
การขับเคลื่อนในภาพรวมของประเทศ และศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวง เปนกลไก
ขับเคลื่อนการปฏิบัติการระดับกระทรวง โดยมีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) ระดับจังหวัด เปนกลไก
ขับเคลื่อน ระดับภูมิภาค
กระทรวงมหาดไทยไดใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยไดเนนย้ําใหทุก
หน วยงานในสังกั ดปฏิบั ติงานด วยความถู กต องตามระเบี ยบ ข อกฎหมาย และใหนํ ามาตรการการป องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตมาเปนโครงการที่มีประโยชนตอประชาชน และมอบเปนของขวัญปใหมใหแกประชาชน พ.ศ.
2560 การดําเนินการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยไดนํา
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 - 2560) คําสั่งคณะรักษา
ความสงบแหงชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริ ตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐ บาล พลเอกประยุ ทธ จัน ทรโ อชา นายกรัฐ มนตรี ที่ ไดแถลงตอ
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สภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเปนกรอบและแนวทางดําเนินการ โดยไดแปลงไปสูการ
ปฏิบัติเปนพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดําเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ไดแก การสงเสริมการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติปองกันปราบปรามการทุจริตอยางเขมขน และสนับสนุนใหมี
“จังหวัดใสสะอาด”“อําเภอใสสะอาด” และ “องคกรปกครองสวนทองถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ
จังหวัดขอนแกน โดยผูวาราชการจังหวัดขอนแกน กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
เพื่อเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคานิยมสําหรับขาราชการและบุคลากรขององคกรใหยึดถือ และปฏิบัติ
ควบคู กับ กฎ ระเบีย บ และขอบังคั บอื่ นๆ โดยมุงมั่น ที่จ ะนําหนวยงานใหดําเนิน งานตามภารกิจ ดวยความ
โปรงใส บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อใหบรรลุเจตนารมณ ดังกลาว
จึงกําหนดแนวทางใหสวนราชการในสังกัดถือปฏิบัติและการดําเนินการ ตามประกาศจังหวัดขอนแกน ลงวันที่
25 มกราคม 2560 เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส ดังนี้
1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของประชาชน
ดวยการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม
2. ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกขั้นตอน และเปด
โอกาสใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
โดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
4. ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกขผานศูนย
ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย
5. กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผูที่ทุจริตอยางจริงจัง
เทศบาลนครขอนแกน โดยนายกเทศมนตรีนครขอนแกน ไดตระหนักและใหความสําคัญกับการ
บริ ห ารจั ด การที่ มี ความโปร ง ใสสร างค า นิ ย มวั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต ให เ กิ ด ในสั ง คมอย า งยั่ ง ยื น และเพื่ อ ให ก าร
ดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตาม
เจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และประกาศ
จังหวัดขอนแกนลงวันที่ 25 มกราคม 2560 เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส จึงไดดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการการทุจริต เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผาน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง
4.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลนครขอนแกน
2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลนครขอนแกนรวมถึงประชาชนในทองถิ่น
3) เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลนครขอนแกนเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance)
4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลนครขอนแกน
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลนครขอนแกน
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4.3 เปาหมาย
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น
รวมถึงประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกันแหง
ผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของขาราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม
5) เทศบาลนครขอนแก นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจ ริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
4.4 ประโยชนของการจัดทําแผน
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น
รวมถึงประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณใน
การตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน
2) องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สามารถบริ ห ารราชการเป น ไปตามหลั ก การบริ ห ารกิ จ การ
บานเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวัง
การทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลนครขอนแกนจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
5) เทศบาลนครขอนแกน มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบดาน
การปองกัน การทุ จ ริต อั นจะสงผลให ป ระชาชนในทองถิ่น เกิดความภาคภูมิใจและใหความรว มมือกัน เปน
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน
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4.5 ยุทศาสตรปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลนครขอนแกน
4.5.1 ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธ
1. การเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนและ
บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
2. สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทาง
สังคมเพื่อตานการทุจริต
3. ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย
ใหความสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม

แนวทางตามกลยุทธ
1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชน
ทุกภาคสวนในทองถิ่น
2.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแก
บุคลากร
3.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน

4.5.2 ยุทธศาสตรที่ 2 “แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”
กลยุทธ
1. พัฒนากลไกการกําหนดใหนักการเมืองแสดง
เจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตตอ
สาธารณะชน
2. พัฒนาระบบบริหารงบประมาณดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
3. พัฒนาระบบบริหารงบประมาณดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตเพื่อใหไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปที่มีสัดสวนเหมาะสมกับ
การแกปญหา
4. สนับสนุนใหทุกภาคสวนกําหนดกลยุทธและ
มาตรการในการตอตานการทุจริต
5. การเรงรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐในทุกระดับ

แนวทางตามกลยุทธ
1.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร
2.1 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ
3.1 การใชดุลยพินิจใหเปนไปตามหลักการ
กิจการบานเมืองที่ดี
4.1 มาตรการในการจัดการในกรณีไดทราบ
หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
5.1 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภา
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4.5.3 ยุทธศาสตรที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. วางมาตรการการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริต
1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากร
เชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
ทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําของเทศบาลนคร
ขอนแกน
1.2 มาตรการการใช ดุ ล ยพิ นิ จ หน าที่ ให เ ป น ไปตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2. การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.1 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
4.5.4 ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรค
1.1 สรางจิตสํานึกและตระหนักแกบุคลากร
ของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต
1.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
2. การพัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะ
2.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนัก
เชิงสรางสรรคเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
แกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
2.2 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคลากร ในการ
ดําเนินกิจการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ
3. สรางกลไกการปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
3.1 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.2 มีการจัดวางระบบควบคุมภายในและรายงาน
ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กําหนด
3.3 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถดําเนินการได
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4.5.5 ยุทธศาสตรที่ 5 “พัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ
แนวทางตามกลยุทธ
1. บูรณาการขอมูลและขาวกรองในการปราบปราม 1.1 การสรางจิตสํานึก
การทุจริต
1.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
1.3 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่
เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมี
2.1 การตอบสนองเรื่องรองทุกขของประชาชน
ประสิทธิภาพ
3. ตรากฎหมายและการบังคับใชกฎหมายในการ
3.1 มาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจง
ปราบปรามการทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการ
หรือตรวจสอบพบการทุจริต
ทุจริตและสอดคลองตอสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล
4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมครองพยานและ
4.1 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนอง
ผูแจงเบาะแส (Whistleblower) และเจาหนาที่ใน
เรื่องรองเรียน เรื่องรองทุกขของประชาชน
กระบวนการปราบปราบการทุจริต
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สวนที่ 5
รายละเอียดแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2561
5.1 ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
เปาหมาย “สรางสังคมที่ไมทนและไมเพิกเฉยตอปญหาการทุจริต และรวมตานทุจริตในทุกรูปแบบ
กลยุทธ
1. การเสริมสรางการมีสวนรวม
ของชุมชนและบูรณาการ
ทุกภาคสวนเพื่อตอตานการ
ทุจริต

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ผลลัพธ
ป 2561
2
ประชาชนไดรับทราบ
นโยบายของเทศบาลฯ
ประกาศใช

แนวทางตามกลยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1.1 สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาคสวน
ในทองถิ่น

- กิจกรรมเผยแพรประกาศ
กําหนดนโยบายคุณธรรมและ
ความโปรงใสและตรวจสอบได

มีชองทางเผยแพร
ประกาศฯ

- กิจกรรมอบรมธรรมะ
“อยูอยางไรใหมีความสุข”

รอยละความพึงพอใจ
ของผูเขารวมกิจกรรม

ไมนอยกวารอยละ 80

- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลอเทียนพรรษา

รอยละของนักเรียน
ที่มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการหลอเทียน
พรรษา
จํานวนคนที่เขารวม
กิจกรรม

ไมนอยกวารอยละ 80

- คาจางแรงงานขุดลอกทอ
ระบายน้ํา, คลองระบายน้ํา,
ขุดลอกผักตบชวา ชุมชนภายใน
เขตเทศบาล 4 เขต
- โครงการบําเพ็ญสาธารณะ
จํานวนผูเขารวม
ประโยชน เพื่อพอหลวง
โครงการ

520

200

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ผูเขารวมการอบรมมี
เทคนิคและทัศนคติที่ดี
ในการใชชีวิตใหมีความสุข
นักเรียนมีความรูความ
เขาใจในวิธีการหลอเทียน
พรรษา

ฝายสงเสริมศาสนา
สํานักการศึกษา

ประชาชนมีความรูและ
ความเขาใจถึงปญหาและ
ผลกระทบของการทุจริต
คอรัปชัน
เพื่อรักษาความสะอาด
บึงแกนนคร

สํานักการชาง

ฝายสงเสริมศาสนา
สํานักการศึกษา

ฝายปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
สํานักปลัด
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กลยุทธ

แนวทางตามกลยุทธ

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ผลลัพธ
ป 2561
- โครงการเสริมสรางศักยภาพ จํานวนกิจกรรม
1
ผูเขารับการอบรมได
การกระจายอํานาจและการมี
การมีสวนรวม
เพิ่มพูนความรูความเขาใจ
สวนรวมของเทศบาลนคร
ในการขับเคลื่อนพัฒนา
ขอนแกน
ชุมชน
- โครงการสงเสริมการมีสวนรวม จํานวนชุมชน
90
การประเมินความพึงพอใจ
ของชุมชนในการเพิ่มรายได
ที่เขารวมโครงการ
ของประชาชนดานการ
ทองถิ่น
ดูแลสิ่งแวดลอมอยูใน
ระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย
ไมต่ํากวารอยละ 80
- โครงการชุมชนวัดรวมใจ
1. จํานวนชุมชุนวัดที่
5
ลดปริมาณขยะได
ลดสรางขยะ ณ ตนทาง
เขารวมโครงการ
ไมนอยกวา 5%
2. จํานวนวัดที่เขารวม
2
โครงการ
3. ลดปริมาณขยะได
7.5%
- การพัฒนาผูนําชุมชนเพื่อการ จํานวนชุมชนที่มี
95
ผูนําชุมชน องคการ
พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนสําหรับ สวนรวมในการพัฒนา
คณะกรรมการชุมชนได
ผูนําชุมชนเทศบาลนครขอนแกน ทองถิ่น
พัฒนาขีดความสามารถ
ชุมชน
- กิจกรรมประชาสัมพันธรวม
จํานวนกิจกรรมในการ
1
มีการประชาสัมพันธใน
รณรงค “ไมรับไมเรียก
รณรงคประชาสัมพันธ
เว็บไซตเทศบาลนคร
ผลประโยชน”
ขอนแกน
720
ผูเขารวมอบรมสามารถนํา
- การพัฒนาผูนําชุมชนเพื่อการ จํานวนผูเขารวมอบรม
ความรูในการอบรม
พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนสําหรับ ตามเปาหมาย
ไมนอยกวา 85%
มาปรับปรุงใชในชีวิต
ผูนําชุมชนของเทศบาลนคร
ขอนแกน
ประจําวันไดและรวมกัน
สอดสองดูแลเพื่อตอตาน
การทุจริต
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักการ
สาธารณสุข

สํานักการ
สาธารณสุข

สํานัก
สวัสดิการสังคม
กองวิชาการ
และแผนงาน
สํานักสวัสดิการ
สังคม
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กลยุทธ
2. สงเสริมใหมีระบบและ
กระบวนการกลอมเกลาทาง
สังคมเพื่อตานการทุจริต

3. ปรับฐานความคิดทุกชวงวัย
ตั้งแตปฐมวัยใหความสามารถ
แยกระหวางผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชนสวนรวม

แนวทางตามกลยุทธ
2.1 การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
บุคลากร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมอบรมธรรมะ
“อยูอยางไรใหมีความสุข”

- กิจกรรมสงเสริมรณรงค
เสริมสรางจิตสํานึกดาน
ธรรมาภิบาลและตอตาน
การทุจริต
- กิจกรรมเสริมสรางใหความรู
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อ
ปองกันกระบวนการเกิด
ประโยชนทับซอน
3.1 การสรางจิตสํานึก
- โครงการจัดกิจกรรมการ
และความตระหนักแกเด็ก นําเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา
และเยาวชน
กลุมปฐมวัย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
รอยละความพึงพอใจ
ของผูเขารวมกิจกรรม
จํานวนกิจกรรม
ในการรณรงค

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ผลลัพธ
ป 2561
ไมนอยกวา รอยละ 80
ผูเขารวมการอบรมมี
เทคนิคและทัศนคติที่ดี
ในการใชชีวิตใหมีความสุข
2
สรางจิตสํานึกใหกับ
พนักงานในการตอตาน
การทุจริต

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ฝายสงเสริมศาสนา
สํานักการศึกษา
สํานักปลัด

จํานวนกิจกรรมเพื่อ
ปองกันการเกิด
ประโยชนทับซอน

2

พนักงานไดรับความรูและ
ปองกันการเกิดประโยชน
ทับซอนในการปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

จํานวนโรงเรียนที่
พัฒนากระบวนการ
เรียนรูร ะดับอนุบาล
อยางตอเนื่อง

5 โรงเรียน

1. เกิดการพัฒนา
กระบวนการจัดกิจกรรม
เรียนรูของครูปฐมวัยที่เอื้อ
ตอการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่พึงประสงค
เด็ก 5+1
2. คณะครูปฐมวัยมีการ
พัฒนาระบบการเรียนการ
สอนและมีเวทีในการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูและ
เผยแพรประชาสัมพันธ
ผลงานสื่อนวัตกรรมทาง
การศึกษา
3. สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในความ
ซื่อสัตยสุจริตของเด็ก
นักเรียนอนุบาล

ฝายกิจการโรงเรียน
สํานักการศึกษา
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กลยุทธ

แนวทางตามกลยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- โครงการอบรมปลูกจิตสํานึก
รักษสิ่งแวดลอม

- โครงการศึกษาเพื่อตอตาน
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ผลลัพธ
ป 2561
รอยละของเด็กและ
ไมนอยกวา รอยละ 75
1. เด็กและเยาวชน
เยาวชนที่มีความรู
สามารถเขาใจเรื่อง
ความเขาใจเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากร
การอนุรักษ
อยางเปนระบบ
สิ่งแวดลอม
2. เด็กและเยาวชน
เล็งเห็นถึงการทํา
ประโยชนตอสวนรวม
สามารถแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นไดอยางเปนระบบ
ในระดับที่สามารถกระทํา
ไดดวยตนเอง
3. เด็กและเยาวชนได
เสนอและสะทอนความ
คิดเห็นดานสิ่งแวดลอม
ผานการทํากิจกรรมดาน
สิ่งแวดลอมรวมกัน
รอยละของนักเรียน
ไมนอยกวา 80%
นักเรียนมีความรูความ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
เขาใจไมยุงเกีย่ วกับ
ยาเสพติด
มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับพิษภัยของ
ยาเสพติดและไม
เกี่ยวของกับยาเสพติด
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ฝายการศึกษา
นอกระบบ
สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา
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5.2 ยุทธศาสตรที่ 2 “แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”
เปาหมาย การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมือง ฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กลยุทธ
1. พัฒนากลไกการกําหนดให
นักการเมืองแสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริตตอสาธารณะชน
2. พัฒนาระบบบริหาร
งบประมาณดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1.1 แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตาน
การทุจริตของผูบริหาร

- กิจกรรมเผยแพรประกาศ
นโยบายคุณธรรมความโปรงใส
- ประกาศเจตจํานงตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร
- กิจกรรมรายงาน
รายรับจริง-จายจริง
ประจําปงบประมาณ

มีชองทางในการ
เผยแพรประกาศฯ
ปดบัญชีประจําเดือน
ทุกเดือน 12 เดือน

100%

- กิจกรรมการพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหาพัสดุ
- กิจกรรมการใหบริการรับชําระ
ภาษี

ลงประกาศ เว็บไซต
และติดประกาศ
ความพึงพอใจของ
ประชาชนผูมาชําระ
ภาษี

2

2.1 มาตรการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ

3. พัฒนาระบบบริหาร
3.1 การใชดุลยพินิจให
งบประมาณดานการปองกัน
เปนไปตามหลักการ
และปราบปรามการทุจริต
กิจการบานเมืองที่ดี
เพื่อใหไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปที่มี
สัดสวนเหมาะสมกับการ
แกปญหา

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ผลลัพธ
ป 2561
2
ประชาชนไดรับทราบ
นโยบายของผูบริหาร

แนวทางตามกลยุทธ

82

1. เพื่อรายงานใหคณะ
ผูบริหารทราบถึงสถานะ
การคลังของเทศบาลฯ
2. เพื่อใหประชาชนทราบ
รายรับจริง-จายจริง
ถูกตองตามระเบียบ
3. สามารถปดบัญชีได
ถูกตองตามหมวด/
ประเภทและรายงานกอน
90 วันทําการ
ประชาชนและ
ผูประกอบการทราบ
1. ผูชําระภาษีไดรับความ
สะดวกรวดเร็ว ถูกตอง
2. ผูชําระภาษีไดรับความ
เปนธรรม ใหบริการ
ความสําคัญลําดับ
กอน-หลัง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ฝายสถิติ
สํานักการคลัง

ฝายพัสดุ
สํานักการคลัง
ฝายพัฒนารายได
สํานักการคลัง
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กลยุทธ

แนวทางตามกลยุทธ

4. สนับสนุนใหทุกภาคสวน
4.1 มาตรการในการ
กําหนดกลยุทธและมาตรการใน จัดการในกรณีไดทราบ
การตอตานการทุจริต
หรือรับแจงหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต
5. การเรงรัดการกํากับติดตาม 5.1 การสงเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจาหนาที่รัฐใน
ทุกระดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

- กิจกรรมจัดทําขอตกลงปฏิบตั ิ
ราชการ
- กําหนดขอปฏิบัติในการบันทึก
ขอตกลงในการปฏิบตั ิราชการ
ระหวางบุคลากรในองคกรเพื่อ
ความสุจริต คุณธรรม จริยธรรม
- โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
ผูบริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล
- โครงการสงเสริมความรู
ระเบียบ กฎหมายในการ
ปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร
และสมาชิกสภา
- กิจกรรมเสริมสรางความรู
ระเบียบ ขอบังคับการประชุม
และวิธีการตรวจสอบของสภา
- มาตรการสงเสริมการเขารวม
ตรวจสอบบริหารและปฏิบัติ
ราชการของสมาชิก

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ป 2561

ผลลัพธ
3. ผูชําระภาษีเกิดความ
ประทับใจและพอใจในการ
ใหบริการระดับความพึง
พอใจมากที่สุด
(คาเฉลี่ยรอยละ 80-100)
ทุกหนวยงานไดจัดทํา
บันทึกขอตกลงเพื่อ
ปองกันการทุจริต

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รอยละของหนวยงาน
ไดจัดทําบันทึก
ขอตกลงในการปฏิบตั ิ
ราชการ

85

สํานักปลัด

รอยละของผูบริหาร
และสมาชิกที่ไดรับ
การเพิ่มพูนความรู
ดานระเบียบขอบังคับ
ตางๆอยางนอย 1
หลักสูตร

70

ผูบริหารและสมาชิกฯ
ไดเพิ่มพูนความรู
ในระเบียบขอบังคับตางๆ

สํานักปลัด

จํานวนกิจกรรมที่
สมาชิกฯ ไดเขารวม
เปนคณะกรรมการฯ
ในการประเมินการ
ปฏิบัติราชการของ
เทศบาลฯ

2 กิจกรรม

สมาชิกฯ ไดเขาไปมี
สวนรวมในการตรวจสอบ
การปฏิบัตริ าชการ

สํานักปลัด
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5.3 ยุทธศาสตรที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
เปาหมาย 1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
2. สงเสริมใหนโยบายสาธารณะเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ

แนวทางตามกลยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. วางมาตรการการเสริม
1.1 สรางจิตสํานึกและ
- กิจกรรมจัดทําคูมือปฏิบตั ิงาน
ในการสกัดกั้นการทุจริต
ความตระหนักแกบุคลากร พนักงานเทศบาลและวินัย
เชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล ทั้งขาราชการการเมือง
พนักงาน
ฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น
และฝายประจําของ
เทศบาลนครขอนแกน
- สงเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- มาตรการปองกันผลประโยชน
อันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ของรัฐในสังกัด
เทศบาลนครขอนแกน
- มาตรการกําหนดแนวทางการ
บริการประชาชน
- โครงการจัดทําคูม ือหรือ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานตาม
ภารกิจของกองวิชาการและ
แผนงาน

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ปละ 1 ครั้ง
รอยละของพนักงาน
ที่ไดรับโอน/บรรจุใหม

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ผลลัพธ
ป 2561
70
พนักงานใหมไดรับ
คําแนะนําในการปฏิบัติงาน
ไดโดยไมผดิ กฎหมายและ
จริยธรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

รอยละของหนวยงาน
ที่มีการนําไปปรับใช

70

ระบบการทํางานและ
ปองกันการทุจริตใน
หนวยงานมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

รอยละของหนวยงานที่
มีการนําไปปรับใช

70

ระบบการทํางานและ
ปองกันการทุจริตใน
หนวยงานมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด
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กลยุทธ

2. การบริหารราชการเพื่อ
ปองกันการทุจริต

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ผลลัพธ
ป 2561
85
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและสกัดกั้น
การทุจริต

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

แนวทางตามกลยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

1.2 มาตรการการใชดลุ ย
พินิจหนาที่ใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

- การลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
- การมอบอํานาจของ
นายกเทศมนตรี
- การออกคําสั่งมอบหมายงาน
ของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
หัวหนาสวนราชการ
- โครงการใหบริการอนุญาต
กิจการที่เปนอันตราย

รอยละของหนวยงานที่
ดําเนินการตามคําสั่ง

รอยละของสถาน
ประกอบการที่มายื่น
ขอประกอบกิจการ
ไดรับการตรวจ
สุขาภิบาลสถาน
ประกอบการตาม
เทศบัญญัติ

80

สถานประกอบการที่ไดรับ
อนุญาตปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑมาตรฐานและ
ไมกอใหเกิดความ
เดือดรอนรําคาญหรือ
สงผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมตอผูอาศัย
ใกลเคียงไมนอยกวา
รอยละ 80%

สํานักการ
สาธารณสุข

- มาตรการปองกันการทุจริต
และสรางความโปรงใสในการ
ดําเนินงานจดทะเบียนพาณิชย

ประชาชนผูรับบริการ
ไดรับความพึงพอใจ
โดยทัดเทียมกัน มั่นใน
ในเรื่องความถูกตอง
ของระบบงาน
จดทะเบียนพาณิชย

82

สรางความโปรงใสในการ
บริการ มาตรฐานให
ประชาชนไดรับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไมเลือกปฏิบัติ

งานจดทะเบียน
พาณิชย
สํานักการคลัง

2.1 มาตรการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ
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5.4 ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
เปาหมาย
1. กลไกปองกันการทุจริตมีความเทาทันตอสถานการณการทุจริต เปลี่ยนแปลงสูกระบวนการทํางานเชิงรุก สามารถปองกันการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ
2. มีการบูรณาการการทํางานระหวางองคกรที่เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริต
3. การทุจริตลดนอยลงหรือไมเกิดการทุจริต
กลยุทธ
1. พัฒนาสมรรถนะและ
องคความรูเชิงสรางสรรคของ
บุคลากรดานการปองกัน
การทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1.1 สรางจิตสํานึกและ
ตระหนักแกบุคลากร

- โครงการอบรมพนักงานครู
เทศบาลและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแกน
- โครงการอบรมปฐมนิเทศ
พนักงานที่รับโอนและบรรจุ
แตงตั้งใหม

1.2 มาตรการสรางความ - การสรางความโปรงใสในการ
โปรงใสในการปฏิบัติ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ราชการ
- มาตรการกําหนดแนวทาง
นโยบายการบริหารงานบุคคล
ตามหลักคุณธรรมความโปรงใส

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ผลลัพธ
ป 2561
จํานวนรอยละของ
500
พนักงานครูเทศบาลและ
พนักงานที่ไดรับ
บุคลากรทางการศึกษา
การอบรม
ประพฤติตนเปนไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
มีคุณธรรม จริยธรรมเปน
แบบอยางที่ดีใหกับเด็ก
จํานวนรอยละของ
85
พนักงานที่รับโอนและ
พนักงานที่ไดรับการ
บรรจุใหมไดรับการสราง
อบรมปฐมนิเทศ
จิตสํานึกในการตอตาน
การทุจริต
ระดับความสําเร็จ
40
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ในการนําแนวนโยบาย
ความโปรงใส
มาปรับใช
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักการศึกษา

สํานักปลัด

สํานักปลัด
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คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ผลลัพธ
ป 2561
2
ประชาชนไดรับทราบถึง
เจตจํานงตอตานการทุจริต

กลยุทธ

แนวทางตามกลยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

2. การพัฒนารูปแบบการ
สื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรค
เพื่อปรับเปลีย่ นพฤติกรรม

2.1 การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาคสวนใน
ทองถิ่น

- กิจกรรมการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธรณรงคตอตาน
การทุจริต
- กิจกรรมเผยแพรและ
ดําเนินการตามประกาศ
เจตจํานงตอตานการทุจริตของ
ผูบริหารใหเปนที่รับรูของ
บุคลากรในองคกรและยึดถือ
ปฏิบัติ
- โครงการบานสีขาว

จํานวนชองทางที่
ประกาศใหประชาชน
รับรู

จํานวนชุมชนและ
ครอบครัวที่ไดรับ
การเชิดชูเกียรติ
เพิ่มมากขึ้น

60 ชุมชน

- โครงการคัดเลือก อปพร.

จํานวนผูไดรับการ
คัดเลือก

1

2.2 การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคลากรในการ
ดําเนินกิจการประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปนที่
ประจักษ

1. เกิดเครือขายผูนํา
สีขาวที่มีบทบาทในการ
สรางภูมิคุมกันใหกับ
ครอบครัวชุมชุนได
หางไกลยาเสพติด
2. ผูนําชุมชนมีความรัก
ความหวงแหนและมีสวน
รวมในการปองกันชุมชน
ตนเองใหหางไกล
ยาเสพติด
3. สรางพลังบวกใหกับ
ประชาชนในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
คัดเลือกสมาชิก อปพร.
เพื่อมอบโลรางวัลและ
ใบประกาศเกียรติคุณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานัก
สวัสดิการสังคม

สํานักปลัด
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กลยุทธ

แนวทางตามกลยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

- โครงการครอบครัวคารบอนต่ํา จํานวนครัวเรือนที่
สูครอบครัวสุขภาวะดี
เขารวมโครงการ
ครอบครัวคารบอนต่ํา
สูสุขภาวะดี 50
ครัวเรือน
3. สรางกลไกการปองกันเพื่อ
ยับยั้งการทุจริต

3.1 การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
บริหารกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

- กิจกรรมการติดตามและ
ประเมินผลพัฒนาเทศบาลนคร
ขอนแกน

รอยละของโครงการ
แผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ปไดรับการติดตาม
และประเมินผล

3.2 มีการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในและ
รายงานควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินกําหนด

- โครงการจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําป
ประจําปงบประมาณ
2561-2564

ดําเนินการตาม
แผนการตรวจสอบ
ภายในทั้งองคกร

- มาตรการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในเทศบาล
นครขอนแกน

ติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุม
ภายในทั้งองคกร

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ผลลัพธ
ป 2561
50
ครัวเรือนสามารถ
ลดปริมาณคารบอน
ระหวางดําเนินโครงการฯ
ไดรอยละ 5 เมื่อ
เปรียบเทียบกับกอน
เขารวมโครงการจํานวน
50 ครัวเรือน
80
มีการประเมินโครงการ
เชิงคุณภาพและให
ขอเสนอแนะพรอมสรุปผล
การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเทศบาลฯ เพื่อให
ผูบริหารใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาแผนงาน
โครงการตามแผนพัฒนา
เทศบาลฯ
7 สํานัก/กอง 11 โรงเรียน สรุปผลการตรวจสอบและ
ขอเสนอแนะทั้ง 7 สํานัก/
กองตอผูบริหารและ
ที่เกี่ยวของทราบภายใน
กําหนดระยะเวลา
7 สํานัก/กอง
สรุปการประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในทั้ง 7
สํานัก/กอง และรายงาน
ผูวาราชการ, สตง.,
กรมฯ ภายในกําหนดเวลา

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักการ
สาธารณสุข

กองวิชาการ
และแผนงาน

หนวยตรวจสอบ
ภายใน

หนวยตรวจสอบ
ภายใน

34

กลยุทธ

แนวทางตามกลยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

3.3 การสนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบตั ิหรือ
การบริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได

- มาตรการสงเสริมการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานในการ
บริหารงานบุคคลโปรงใสและ
เปนธรรม

รอยละของจํานวน
พนักงานเทศบาล
ไดรับการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน

- กิจกรรม “การรายงาน
แผน-ผลประจําปงบประมาณ”

การรายงานแผน-ผล
ประจําปงบประมาณ
รายงานเปนราย
ไตรมาส ๆ ละ 1 ครั้ง

- กิจกรรมการจัดหา
จัดทําคําสั่งและสง
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจาก คําสั่งใหคณะกรรมการ
ตัวแทนชุมชน
- โครงการอบรมกรรมการตรวจ จัดประชุม
การจาง

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ผลลัพธ
ป 2561
100
การพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนโปรงใสเปนธรรม
ตรวจสอบได

80%

1
1

1. รายงานแผนการใชเงิน
จายเงินแตละสํานัก/กอง
ไดวางแผนการใชจายเงิน
ตามหมวด/ประเภทมายัง
ฝายสถิติการคลัง
2. รายงานผลการเบิก
จายเงินของแตละสํานัก/
กองและตามหมวด/
ประเภทวาสอดคลองกับ
แผนที่วางมาหรือเปลา
และคิดผลเบิกจายเงิน
ระหวางแผน-ผลเปนกี่%
ของแตละไตรมาส
เพื่อใหประธานชุมชน
เขารวมเปนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจาง
เพื่อใหกรรมการทราบถึง
หนาที่ของตนเอง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ฝายสถิติ
สํานักการคลัง

ฝายพัสดุ
สํานักการคลัง
ฝายพัสดุ
สํานักการคลัง
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5.5 ยุทธศาสตรที่ 5 “พัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต”
เปาหมาย
1. การปฏิบัติการดานการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. คดีการทุจริตและกระทําทุจริตลดนอยลง
กลยุทธ
1. บูรณาการขอมูลและขาว
กรองในการปราบปราม
การทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

1.1 การสรางจิตสํานึก

- แผนงานการประชาสัมพันธ
การใชแอปพลิเคชั่นกฎหมาย
ปปช. มาตรา 100 และ 103

1.2 มาตรการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ

- กิจกรรม “แลกเปลี่ยนความรู
ความคิดเห็นผานระบบ LINE”

รอยละของคณะ
ผูบริหาร พนักงาน
พนักงานจางเทศบาล
สามารถดาวนโหลด
แอปพลิเคชั่นไดสําเร็จ
ผูจัดทําฎีกา
ทุกสํานัก/กอง
มีความรูความเขาใจใน
การจัดทําฎีกา

1.3 จัดใหมีและเผยแพร - กิจกรรมเสริมสรางความรู
ขอมูลขาวสารในชองทางที่ ความเขาใจตาม พรบ.2540
เปนการอํานวยความ
แกประชาชน
สะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- กิจกรรมการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการเงิน การคลัง
พัสดุ และการรับเรื่องรองเรียน
ในเว็บไซตและแอพพลิเคชั่น

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ผลลัพธ
ป 2561
100
ทุกคนสามารถดาวนโหลด
แอปพลิเคชั่นได

100%

จํานวนชุมชน
มีความรูความเขาใจ
ตาม พรบ.ขอมูล
ขาวสารฯ

95

ติดประกาศและ
ลงเว็บไซตหนวยงาน

2

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กองวิชาการ
และแผนงาน

ผูจัดทําฎีกาทุกสํานัก/กอง
มีความรูความเขาใจใน
ระเบียบฯ มากขึ้นและ
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
ถูกตองตามระเบียบ
ชุมชนมีความรูและสิทธิ
การขอรับขอมูลขาวสาร

ฝายระเบียบฯ
สํานักการคลัง

เพื่อใหประชาชนไดทราบ

ฝายพัสดุ
สํานักการคลัง

กองวิชาการ
และแผนงาน
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กลยุทธ

แนวทางตามกลยุทธ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

- กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสาร
ของเทศบาลนครขอนแกน
ทางเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสาร
เทศบาลนครขอนแกน และศูนย
ขอมูลขาวสารเทศบาลนคร
ขอนแกน

จํานวนผูเขาชม
เว็บไซตศูนยขอมูล
ขาวสารเทศบาลนคร
ขอนแกน

- กิจกรรม “การเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการเงิน การคลัง
พัสดุ และทรัพยสินของเทศบาล
- กิจกรรมการเผยแพรขอมูล
ขาวสารของเทศบาลนคร
ขอนแกน

จํานวนกิจกรรมและ
แหลงขอมูลที่เผยแพร

จํานวนผูมาใชบริการ
ศูนยขอมูลขาวสาร
เทศบาลนครขอนแกน

จํานวนชองทางการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ใหประชาชนรับทราบ

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ผลลัพธ
ป 2561
50,000
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการคนหาขอมูล
และดาวนโหลดขอมูล
ขาวสารผานทางเว็บไซต
ศูนยขอมูลขาวสาร
เทศบาลนครขอนแกน
100
ประชาชนสามารถสืบคน
ขอมูลขาวสารได ณ ศูนย
ขอมูลขาวสารเทศบาล
นครขอนแกน
8
ประชาชนรับรูขอมูลดาน
การเงินและพัสดุของ
เทศบาลฯ
6
ประชาชนไดรับทราบและ
เขาถึงขอมูลขาวสารตางๆ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กองวิชาการและ
แผนงาน

กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝายการเงินและ
บัญชีและฝายพัสดุ
สํานักการคลัง
กองวิชาการ
และแผนงาน
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2. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
รองเรียนการทุจริตใหมี
ประสิทธิภาพ

2.1 การตอบสนองเรื่อง
รองทุกขของประชาชน

3. ตรากฎหมายและการบังคับ
ใชกฎหมายในการปราบปราม
การทุจริตใหเทาทันตอพลวัต
ของการทุจริตและสอดคลองตอ
สนธิสัญญาและมาตรฐานสากล

3.1 มาตรการจัดการใน
กรณีไดรับทราบหรือ
รับแจงหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ผลลัพธ
ป 2561
65
1. ปญหาขอรองเรียน/
- กิจกรรมการรับเรื่องรองเรียน/ ระดับความพึงพอใจ
รองทุกขไดรับการจัดการ
รองทุกข เทศบาลนครขอนแกน ของประชาชนในการ
และแกไขอยางเปนระบบ
- โครงการติดตามการแกไข
ตอบสนองเรื่องรอง
2. ดําเนินการแกไขปญหา
ปญหารองทุกขในระบบใน
ทุกขและดําเนินการ
เรื่องรองเรียน/รองทุกขจน
เว็บไซตของเทศบาล และ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ไดขอยุติ
แอพพลิเคชั่น “อยูพี่”
แจงผลการดําเนินการ
3. จัดการขอรองเรียน/
- โครงการศูนยบริการประชาชน ใหเปนปจจุบันอยู
รองทุกขไดตามมาตรฐาน
แหงที่ 2 เทศบาลนครขอนแกน เสมอ
งาน
รองทุกขเทศบาลนครขอนแกน
- กิจกรรมการรายงานหรือแจง
ผลการดําเนินการเปนลาย
ลักษณอักษรใหประชาชนผู
รองเรียน/รองทุกขทราบขอมูล
- มาตรการจัดทําแผนปฏิบัติการ จํานวนครั้งที่ไดรับการ
1
เทศบาลนครขอนแกน
ปองกันและปราบปราม
ประเมินคุณธรรมและ
ไดรับการประเมิน
การทุจริต
ความโปรงใสการ
คุณธรรมและความโปรงใส
ดําเนินงานของ อปท.
การดําเนินงานของ อปท.
(ITA)
(ITA)
- มาตรการดําเนินการทางวินัย รอยละ 100 ของ
100
มีการลงโทษผูกระทํา
ผูกระทําผิดวินัยไดรับ
ผิดวินัยหรือยุติเรื่อง
การลงโทษ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

กองวิชาการ
และแผนงาน

กองวิชาการ
และแผนงาน
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4. การเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
คุมครองพยานและผูแจง
เบาะแส (Whistleblower)
และเจาหนาที่ในกระบวนการ
ปราบปราบการทุจริต

4.1 การรับฟงความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องรองเรียน
เรื่องรองทุกขของ
ประชาชน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ผลลัพธ
ป 2561
95
ประชาชนไดเขารวมจัดทํา
แผนชุมชน

- โครงการแผนชุมชน

จํานวนชุมชนที่ไดรับ
การจัดทําแผนชุมชน

- โครงการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาลอยางมีสวนรวม

รอยละของผูเ ขารวม
ประชุมประชาคม

60

- โครงการจัดประชุมสภาเมือง
เทศบาล

จํานวนครั้งของการ
จัดประชุมสภาเมือง

1

เทศบาลนครขอนแกนมี
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ที่เกิดจากการมีสวนรวม
ของประชาชนเปนกรอบ
ในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป
ประชาชนไดรวมแสดง
ความคิดเห็นในการแกไข
ปญหา

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักสวัสดิการ
สังคม

กองวิชาการ
และแผนงาน

กองวิชาการ
และแผนงาน

