สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑
- บทนำ

๑

- ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)

๓

- ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๖

- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลเมืองนครปฐม

๗

- ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก (SWOT Analysis)

๙

ส่วนที่ ๒
- แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑๑

- ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย และกลยุทธ์

๑๓

- ตำรำงแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑๕

ส่วนที่ ๓
- กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำร
- แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร

๑๙
๒๐

คานา
แผนปฏิบัติกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของเทศบำลเมืองนครปฐม จัดทำขึ้นเพรำะได้ตระหนักถึงปัญหำคอร์รัปชั่นที่สั่งสมติดต่อกันมำยำวนำนตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน และนั บวันปั ญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ที่ห ลำกหลำยมิติซับซ้อนและทวีควำมรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งส่งผล
กระทบโดยตรงต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง และควำมมั่นคงของประเทศ เทศบำลเมืองนครปฐม ในฐำนะที่เป็น
หน่วยงำนปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจำเป็นอย่ำงยิ่งที่ทุกภำคส่วนต้องเข้ำมำมีบทบำทร่วมกันแก้ไขปัญหำดังกล่ำวอย่ำง
จริงจัง ด้วยกำรสร้ำงระบบกำรป้องกันและควบคุมกำรปฏิบัติงำนภำยในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ เห็นชอบร่ำงยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และให้หน่วยงำนภำครัฐแปลงแนวทำงและมำตรกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติฯ ไปสู่กำรปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช.เสนอ โดยให้หน่วยงำนภำครัฐดำเนินกำรโดยคำนึงถึงควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
๒๐ ปี และแผนปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำงๆ ซึ่งกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเทศบำลเมืองนครปฐม ได้จัดทำให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำมปรำมกำรทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
และแผนบูรณำกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ทั้งนี้ เพื่อให้
หน่วยงำนในสังกัด เทศบำลเมืองนครปฐม ใช้เป็ นแนวทำงในกำรดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ตของ
หน่วยงำนไปในทิศทำงเดียวกัน สร้ำงระบบรำชกำรที่มีควำมโปร่งใส จัดระบบกำรตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์
ตำมมำตรฐำนคุณธรรม จริยธรรม ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้เกิดควำมโปร่งใสมีประสิทธิภำพ และสนับสนุ น ภำค
ประชำชนให้ มีส่ วนร่ วมในกำรรณรงค์แ ละปลู กจิตส ำนึ กค่ ำนิ ยมของสั งคมให้ ป ระชำชนร่ว มกัน ต่อต้ ำนกำรทุ จริต
ประพฤติมิช อบของเจ้ำหน้ ำที่ของรั ฐ และส่งเสริมสนับสนุนให้ กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐให้ เกิด
สัมฤทธิ์ผลอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป

ส่วนที่ ๑

บทนา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ เห็นชอบร่ำงยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และให้หน่วยงำนภำครัฐแปลงแนวทำงและมำตรกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติฯ ไปสู่กำรปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช.เสนอ โดยให้หน่วยงำนภำครัฐดำเนินกำรโดยคำนึงถึงควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
๒๐ ปี และแผนปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำงๆ
เทศบำลเมืองนครปฐม จึ งได้ ใช้แนวทำงในกำรด ำเนิ นงำนเป็ นไปตำมแนวทำงและมำตรกำรตำม
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นกรอบทิศ
ทำงกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ และแปลงยุทธศำสตร์ชำติฯ
ไปสู่กำรปฏิบัติ ซึ่งอยู่ภำยใต้กรอบแนวคิด ดังนี้
๑. กำรเสริมสร้ำงจิตสำนึกและค่ำนิยม โดยยึดหลักธรรมำภิบำล โดยส่งเสริม เสริมสร้ำงจิตสำนึกและ
ค่ำนิยมแก่ทุกภำคส่วนให้ปฏิบัติงำนและดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติ งำนตำมหน้ำที่ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล ส่งเสริมค่ำนิยมกำรยกย่องและเชิดชูควำมดี
ควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
๒. ทุกภำคส่วนประสำนควำมร่วมมือเพื่อกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ โดยอำศัย
ควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในกำรที่จะป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมของภำคประชำชนในกำรติดตำม ตรวจสอบ กำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภำครัฐ โดยให้ควำมรู้กับภำค
ประชำชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในกำรรับรู้และเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร
๓. กำรพัฒนำกลไกและกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โดยสร้ำง
ระบบกำรตรวจสอบกำรบริหำรรำชกำรให้มีกำรจัดทำดัชนีชี้วัดควำมโปร่งใส และเกณฑ์มำตรฐำนกลำงควำมโปร่งใส
ของหน่วยงำน
๔. กำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ โดยส่งเสริมกำร
พัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
วัตถุประสงค์
กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริ ตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเทศบำลเมืองนครปฐม มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อใช้เป็นมำตรกำร/กรอบทิศทำงในกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๒. เพื่อกำหนดแนวทำงในกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเทศบำลเมืองนครปฐม ในห้วงระยะเวลำ ๑ ปี และใช้เป็นแผนปฏิบัติ
งำนในกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
๓. เพื่อใช้เป็น กรอบแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔. ส่งเสริม เสริมสร้ำงจิตสำนึกและค่ำนิยมให้แก่บุคลำกรในกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
๕. ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนกับทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ภำครัฐ
๒

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)
วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” นำไปสู่กำรพัฒ นำให้คนไทยมีควำมสุข ภำยใต้ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชำติ อันได้แก่ กำรมีเอกรำช อธิปไตย และบูรณภำพแห่ง
เขตอ ำนำจรั ฐ กำรด ำรงอยู่ อ ย่ ำงมั่ น คง ยั่ งยื น ของสถำบั น หลั ก ของชำติ กำรด ำรงอยู่ อ ย่ ำงมั่ น คงของชำติ แ ละ
ประชำชนจำกภัย คุก คำมทุ กรู ป แบบ กำรอยู่ ร่ ว มกั นในชำติอ ย่ำงสั น ติ สุ ข เป็ น ปึ กแผ่ น มี ควำมมั่ น คงทำงสั งคม
ท่ำมกลำงพหุสังคมและกำรมีเกียรติและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ ควำมเจริญเติบโตของชำติ ควำมเป็นธรรม และ
ควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชน ควำมยั่งยืนของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม ควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร
ควำมสำมำรถในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศ และ
กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติประสำนสอดคล้องกันด้ำนควำมมั่นคงในประชำคมอำเซียนและประชำคมโลกอย่ำงมีเกียรติ
และศักดิ์ศรี
ความมั่นคง หมำยถึง กำรมีควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในประเทศ
และภำยนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีควำมมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง เช่น ประเทศ มีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตยมีสถำบัน
ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลำงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชนมีระบบกำรเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่นำไปสู่กำรบริหำรประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล สังคมมีควำมปรองดองและควำม
สำมัคคี สำมำรถผนึกกำลังเพื่อพัฒนำประเทศ ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง ครอบครัวมีควำมอบอุ่น ประชาชนมีควำม
มั่นคงในชีวิต มีงำนและรำยได้ที่มั่นคงพอเพียงกับกำรดำรงชีวิตควำมมั่นคงของอำหำรพลังงำน และน้ำ มีที่อยู่อำศัย
และควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน มีกำรออมสำหรับวัยเกษียณ
ความมั่งคั่ง หมำยถึง ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่องจนเข้ำสู่กลุ่มประเทศ
รำยได้สูงควำมเหลื่อมล้ำของกำรพัฒนำลดลง ประชำกรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำ เทียมกันมำกขึ้น
ไม่มีประชำชนที่อยู่ใต้เส้นควำมยำกจน เศรษฐกิจในประเทศมีควำมเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันกับประเทศต่ำงๆ ทั้งในตลำดโลกและตลำดภำยในประเทศเพื่อให้สำมำรถสร้ำงรำยได้ทั้งจำกภำยในและ
ภำยนอกประเทศ ตลอดจนมีกำรสร้ำงฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่ งอนำคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทกำรพัฒ นำที่
เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบำทที่สำคัญในเวทีโลก และมีควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำอย่ำงแน่น
แฟ้นกับประเทศในภูมิภำคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของกำรเชื่อมโยงในภูมิภำคทั้งกำรคมนำคมขนส่ง กำรผลิต กำรค้ำ
กำรลงทุน และกำรทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในกำรพัฒนำ นอกจำกนั้นยังมีควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำร
พัฒนำต่อเนื่องไป ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทำงปัญญำ ทุนทำงกำรเงินทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทำงสังคม และ
ทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่ ง ยื น หมำยถึ ง กำรพั ฒ นำที่ ส ำมำรถสร้ ำ งควำมเจริ ญ รำยได้ และคุ ณ ภำพชี วิ ต ของ
ประชำชนให้เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักกำรใช้ กำรรักษำและกำรฟื้นฟู
ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติจนเกินพอดี ไม่สร้ำงมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ควำมสำมำรถในกำรรองรับ และเยียวยำของระบบนิเวศน์ กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับกฎระเบียบของประชำคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมอุดมสมบูรณมำกขึ้น
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภำพดีขึ้น คนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมเอื้ออำทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
รัฐบำลมีนโยบำยที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงยั่งยืน และให้ควำมสำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และทุกภำค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกำรพัฒนำในระดับอย่ำงสมดุล มีเสถียรภำพ
และยั่งยืน
๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
ควำมมั่นคงเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำในทุกมิติ โดยเฉพำะกำรเจริญเติบโตและควำม
มั่นคงทำงเศรษฐกิจ ควำมเชื่อมั่นของนำนำชำติในด้ำนกำรค้ำกำรลงทุนและกำรท่องเที่ยว และควำมสงบสุขของ
สังคมโดยรวม ดังนั้ น เพื่ อให้ บ รรลุเป้ ำหมำยในกำรสร้ำงเสถียรภำพภำยในประเทศ ลด/ปูองกันภัยคุกคำมจำก
ภำยนอก และสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอำเซียนและประชำคมโลก จึงมีกรอบแนวทำงทีต้องให้ควำมสำคัญ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจำกประเทศรำยได้ปำนกลำง จำเป็นต้องเพิ่มอัตรำกำรขยำยตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) อยู่ที่ร้อยละ ๕.๐ - ๖.๐ ต่อปี ในอีก ๑๕ ปี และรำยได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น
๑๒,๔๐๐ ดอลลำร์ สรอ. ต่อปี ต้องมุ่งเน้นกำรยกระดับผลิตภำพและกำรใช้นวัตกรรมในกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน และกำรพัฒ นำอย่ำงยั่งยืน ทั้งในสำขำอุตสำหกรรม เกษตรและบริกำร กำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำร
รวมทั้งกำรพัฒนำฐำนเศรษฐกิจแห่งอนำคต ดังนั้น ประเทศต้องมีแนวทำงในกำรดำเนินงำนที่สำคัญ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรสู่สังคมสูงวัยภำยใต้สภำวะแวดล้อมประเทศที่เปลี่ยนแปลง
อย่ำงต่อเนื่ องและรวดเร็ว ส่งผลให้ ต้องพัฒ นำคนและสังคมไทยให้ เป็นรำกฐำนที่แข็งแกร่งของประเทศสำมำรถ
ปรับตัวในสภำวะกำรเปลี่ยนแปลง บริหำรควำมเสี่ยง และใช้ศักยภำพโอกำสได้เต็มตำมกำลังควำมสำมำรถที่พร้อม
รับกับกำรพัฒนำที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนำคต โดยคนไทยที่พึงปรำรถนำในอนำคตจะต้องมีศักยภำพเพียงพอใน
กำรมีส่วนร่วมพัฒนำประเทศ มีควำมพร้อมทำงกำย ใจ สติปัญญำ มีทักษะกำรคิ ดวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล สำมำรถ
เรียนรู้ได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง มีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงำม รู้คุณค่ำควำมเป็นไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคง เข็มแข็ง อบอุ่น สมำชิกทุกคนในครอบครัวรู้จักหน้ำที่ มีควำมรับผิดชอบ เป็นครอบครัวที่มั่งคั่ง
ด้วยควำมอยู่ดีมีสุข มีควำมเอื้ออำทรในครอบครัว และเป็นรำกฐำนที่มั่นคงของชุมชนสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
กำรพัฒนำที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหำควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคมในหลำยมิติ รำยได้มี
ควำมแตกต่ำงกันมำกในระหว่ำงกลุ่ม โอกำสในกำรเข้ำถึงกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ทรัพยำกร กระบวนกำรยุติธรรม
และบริกำรสำธำรณะที่มีควำมแตกต่ำงกันและขำดควำมเป็นธรรม โดยเฉพำะในระหว่ำงภูมิภำคและระหว่ำงพื้น ที่
ต่ำงๆ มำโดยตลอด และเป็นสำเหตุสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดควำมแตกแยกในสังคม ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเร่ง
กระจำยโอกำสกำรพัฒนำและสร้ำงควำมมั่นคงให้ทั่วถึง ปรับเปลี่ยนจำกสังคมที่มีควำมเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอ
ภำคและเป็นธรรม เป็นสังคมที่คนอยู่ร่วมกันได้อย่ำงมีค วำมสุข อันเป็นพื้นฐำนสำคัญที่จะนำไปสู่กำรพัฒนำที่มั่นคง
และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กำรพัฒนำเศรษฐกิจที่มุ่งกำรเจริญเติบโตเพื่อสร้ำงรำยได้ให้กับประเทศ ทำให้มีกำรบุกรุกทำลำยและใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรธรรมชำติเกินศักยภำพของระบบนิเวศ รวมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งมลพิษทำงน้ำ ทำง
อำกำศ ขยะและของเสียอันตรำย ขณะที่ขีดควำมสำมำรถและเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรทั้งในรูปของกำรบังคับ
ควบคุม และกำรให้สิ่งจูงใจ ยังไม่สำมำรถที่จะทำให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและลดปริมำณของเสียลง ส่งผลให้
ปัญหำควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทวีควำมรุนแรง ในขณะที่ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับ
ควำมท้ำทำยที่สำคัญยิ่งในมิติของกำรพัฒนำ
๔

จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติธรรมชำติที่รุนแรงขึ้น ทั้งอุทกภัย และภัยแล้ง
สร้ำงควำมเสียหำยทั้งต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบกับพันธกรณีและข้อตกลงระหว่ำงประเทศที่มี
ควำมซับซ้อนและเข้มข้นมำกขึ้นจำกมำตรกำรด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อกำรแข่งขันทำงกำรค้ำและ
กำรลงทุ น สภำวะดั งกล่ ำวน ำไปสู่ ก ำรแย่ งชิ งทรั พ ยำกร ควำมขั ด แย้ งระหว่ ำงรัฐ และประชำชนและระหว่ำ ง
ประชำชนที่รุนแรงมำกขึ้น ดังนั้น ประเทศจึงต้องเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และบริหำรจัดกำรน้ำให้มีประสิทธิภำพ รวมทั้งยกระดับควำมสำมำรถในกำรปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อกำร
เปลี่ ย นแปลงสภำพภูมิ อำกำศและภั ย พิ บั ติธ รรมชำติ ปรับตั ว ไปสู่ รูป แบบของกำรผลิ ตและกำรบริโภคที่ ป ล่ อ ย
คำร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น โดยพัฒนำกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพ ลดกำรใช้พลังงำน และลดกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ทั้งนี้เพื่อวำงรำกฐำนและสนับสนุนให้ประเทศมีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงยั่งยืน
โดยตั้งเป้ำหมำยที่จะเพิ่มพื้นที่ป่ำไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ (๑๒๘ ล้ำนไร่) และลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกใน
ภำคเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อให้หน่ วยงำนภำครัฐมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิ จ มีขีดสมรรถนะสูง ปรำศจำกกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ มีกฎหมำยที่เอื้อต่อกำรบริหำรจัดกำร สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้
อย่ำงสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล มีควำมคุ้มค่ำ โปร่งใส และเกิดควำมเป็นธรรมในกำรให้บริกำร
สำธำรณะ และสอดคล้องกับทิศทำงและบริบทกำรเปลี่ยนแปลงของโลก

๕

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นให้ควำมสำคัญในกระบวนกำรกำรปรับสภำพสังคมให้เกิดภำวะที่ไม่ทนต่อ
กำรทุจริต เสริมสร้ำงให้ทุกภำคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้ำนกำรทุจริตในทุกรูปแบบ บนพื้นฐำนะของกำร
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และปลูกฝังค่ำนิยมของควำมซื่อสัตย์สุจริตตลอดจนกำรไม่ยอมรับกำร
ทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยกำรบูรณำกำรให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
เป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชำชนและรัฐบำลมีกำรนำเจตจำนงทำงกำรเมืองกำรปกครองใน
เรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตไปสู่กำรปฏิบัติของทุกภำคส่ วนอย่ำงเป็นรูปธรรม อันจะเป็นกำรสร้ำงค่ำนิยมร่วมในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต อันเป็นเจตจำนงทำงกำรเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กำรทุ จ ริ ตเชิ งนโยบำย คือ กำรแสวงหำประโยชน์ หรือ กำรเอื้อ ประโยชน์ หรือ กำรขั ด กั น
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม อันเกิดจำกกำรใช้อำนำจในทำงบริหำรในกำรเสนอโครงกำรหรือ
ดำเนินโครงกำร อันเป็นผลให้ตนเองหรือคนอื่นได้ประโยชน์จำกกำรดำเนินกำรนั้นๆ และทำให้เกิดควำมเสียหำยแก่
รัฐ ซึ่งเป็นปัญหำกำรทุจริตที่พบมำกขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิด ผลเสียต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อย่ำงมำก ซึ่งยุทธศำสตร์ที่ ๓ นี้มุ่งป้องกันกำรทุจริต ตลอดจนกระบวนกำรนโยบำยโดยกำรกำหนดมำตรกำรกลไก
เสริมสร้ำงธรรมำภิบำล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบำย ขั้นกำรกำหนดนโยบำย ขั้นตัดสินใจนโยบำย ขั้นกำรนำนโยบำย
ไปปฏิบัติ ขั้นกำรประเมินนโยบำย และขั้นป้อนข้อมูลกลับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป็ นยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้ นกำรพัฒ นำกลไกและกระบวนงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตให้ มีควำม
เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ เพื่อลดโอกำสกำรกระทำทุจริตหรือทำให้ กำรทุจริต เกิดขึ้นยำก โดยอำศัยกลไกด้ำน
กฎหมำย กลไกทำงกำรบริหำร และเสรมสร้ำงกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
เป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นกำรปรับปรุงและพัฒนำกลไกของกำรปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบให้
สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ คดีกำรทุจริตได้ดำเนินกำรอย่ำงรวดเร็วและผู้กระทำทุจริต
ได้รับกำรลงโทษ สังคมเกิดควำมตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทำกำรทุจริต และคดีทุจริตมีอัตรำลดลงในที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นยกระดับมำตรฐำนด้ำนควำมโปร่งใส และกำรจัดกำรยกระดับคะแนนดัชนี
กำรรับ รู้กำรทุ จ ริต ของประเทศไทย โดยกำรศึกษำวิเครำะห์ ป ระเด็ นกำรประเมิ น และวิธีกำรส ำรวจตำมแต่ล ะ
แหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับ ติดตำมให้หน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงกำรทำงำน เพื่อ ยกระดับคะแนน
ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย
๖

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองนครปฐม
วิสัยทัศน์
“ชุมชนเมืองน่ำอยู่ สำธำรณูปโภคพร้อมพลัน สุขภำพดีกันถ้วนหน้ำ”
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๑ พัฒนำเส้นทำงคมนำคมในเขตเทศบำลให้ได้มำตรฐำน ครอบคลุม
และทั่วถึง
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒ จัดหำ และพัฒนำแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓ พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรอย่ำงทั่วถึง
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๔ พัฒนำระบบผังเมืองของเทศบำล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมให้เข็มแข็ง
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๑ สนับสนุน และส่งเสริมกิจกำรด้ำนสำธำรณสุข
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒ ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำร กำรพัฒนำรำยได้ อำชีพ และนันทนำกำร
แก่ประชำชน
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓ สนับสนุนให้มีกำรเฝ้ำระวัง และแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงต่อเนื่อง
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๔ สนับสนุน ส่งเสริมประชำคม และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๕ สนับสนุนและส่งเสริมสถำบันครอบครัวให้มีควำมเข็มแข็ง
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๖ สนับสนุน กิจกรรมโครงกำรตำมแนวพระรำชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๗ ส่งเสริมพัฒนำกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๘ ส่งเสริมให้มีศูนย์เยำวชน สนำมกีฬำในกำรออกกำลังกำย
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๙ ส่งเสริมกำรฝึกอบรม พัฒนำกลุ่มอำชีพพร้อมรองรับกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๑ สนับสนุน ส่งเสริมและปรับปรุงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒ สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในระดับปฐมวัยและกำรศึกษำภำคบังคับ
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓ ส่งเสริมกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๔ สนับสนุนและพัฒนำกำรศึกษำ ระบบกำรจัดกำรศึกษำและพลำนำมัยเด็ก
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๕ ส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๖ ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำร กิจกรรมเด็ก เยำวชนและประชำชน
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๗ ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ให้ควำมรู้นำไทยสู่อำเซียน

๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการ และบริการ
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๑ สนับสนุนให้มีกำรประสำนงำนกำรพัฒนำระหว่ำงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนอื่น
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒ สนับสนุน ส่งเสริมงำนบรรเทำสำธำรณภัยให้มีประสิทธิภำพ
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓ พัฒนำองค์กรให้มีควำมเหมำะสมตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๔ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเมือง กำรบริหำร และด้ำนบุคลำกร
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๕ จัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
เพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถของเทศบำลในกำรจัดกำรบริกำรสำธำรณะ
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๖ ส่งเสริม สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรชุมชน
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๗ สนับสนุน ส่งเสริม กระบวนกำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะ ซึ่งบูรณำกำรสู่กำร
ปฏิบัติได้จริงโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมและหลักธรรมำภิบำล
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๘ จัดหำที่ดินเพื่อก่อสร้ำงอำคำรศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุน สร้ำงจิตสำนึก และควำมตระหนักในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุน เฝ้ำระวัง และฟื้นฟูธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓ สร้ำงจิตสำนึก ส่งเสริม พัฒนำกำรจัดกำรระบบบำบัดน้ำเสีย กำจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหำธรรมชำติ
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๕ ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสำยหลักและสำยรองให้สะอำด,สวยงำม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการน้า
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๑ ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบำยน้ำให้สำมำรถระบำยน้ำได้สะดวก
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒ ก่อสร้ำงปรับปรุงวำงแนวในกำรวำงท่อระบำยน้ำ
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓ จัดหำเครื่องมือและอุปกรณ์ในกำรป้องกันน้ำท่วม
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๔ ขุดลอก คลองระบำยน้ำ

๘

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน (SWOT Analysis)
ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strength - S)
๑.ผู้บริหำรให้ควำมสำคัญในกำรปฏิบัติงำนรำชกำร
ให้เป็นไปตำมระเบียบ/กฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. ผู้บริหำรให้ควำมสำคัญในกำรยึดแนวทำง
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรดำรงชีวิตและ
มอบเป็นนโยบำยในกำรปฏิบัติงำนแก่ข้ำรำชกำร
และเจ้ำหน้ำที่ในองค์กร
๓. ข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรยึดมั่น ให้ควำม
ร่วมมือ และปฏิบัติตำมนโยบำยของผู้บริหำร
รวมทั้งปฏิบัติตำมระเบียบ/กฎหมำย
๔. กำรจัดสรรงบประมำณสำมำรถดำเนินกำรได้
อย่ำงรวดเร็ว โดยมีกำรพัฒนำเป็นไปตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กร
๕. กำรจัดซื้อ จัดจ้ำงเป็นไปตำมระเบียบ/กฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง
๖. ทุกภำคส่วนในเขตเทศบำลมีส่วนร่วมในกำร
จัดทำแผนพัฒนำและตรวจสอบกำรดำเนินงำนของ
เทศบำลเมืองนครปฐม

จุดอ่อน (Weak – W)
๑. ไม่มีฐำนข้อมูลด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ภำครัฐ
๒. เทศบำลไม่มีอำนำจหน้ำที่โดยตรงในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
๓. ระเบียบ/กฎหมำยทีม่ ีมำก ทำให้กำรปฏิบัติงำนยุ่งยำก
๔. กำรประชำสัมพันธ์ด้ำนต่ำง ๆ ยังไม่ทั่วถึง
๕. เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบ/กฎหมำย
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ

๙

ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opparturnity – O)

อุปสรรค (Threat – T)

๑. จังหวัดนครปฐมมีศูนย์ดำรงธรรมซึ่งเป็นศูนย์กลำงเพื่อ
รับเรื่องรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์กำรทุจริตหรือกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่
๒. เป็นนโยบำยที่รัฐบำลให้ควำมสำคัญและกำหนดเป็น
ยุทธศำสตร์ชำติ
๓. กำรส่งเสริมกำรกระจำยอำนำจให้ อปท.ของภำครัฐ
๔. กำรส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของภำครัฐ/
ส่วนกลำง/กรม
๕. อยู่ในเขตปริมณฑล ทำให้สำมำรถรับรู้ข่ำวสำรได้
รวดเร็ว
๖. กำรปฏิรูประบบรำชกำรทำให้กำรบริหำรจัดกำรมี
ควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพ
๗.ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำย
ทั้งประเทศ
๘. ทุกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนให้ควำมสำคัญในกำร
พัฒนำและส่งเสริมกำรดำรงชีวิตตำมปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง

๑. ประชำชน/ภำคส่วนต่ำง ๆ ยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในภำรกิจ/อำนำจหน้ำที่ของเทศบำล
๒. เทศบำลไม่มีอำนำจหน้ำที่โดยตรงด้ำนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
๓. ควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ และเทศบำลเป็นไปตำม
ข้อสั่งกำร แต่ยังขำดกำรริเริ่ม
๔. ไม่มีกำรรวมกลุ่มในกำรประสำนกำรดำเนินกำรด้ำน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ ของ
หน่วยงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. ประชำชนยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักกำรของ
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ผู้นำท้องถิ่นมีควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงกัน

๑๐

ส่วนที่ ๒

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลเมืองนครปฐม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
วิสัยทัศน์
เทศบำลเมืองนครปฐม บริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล ร่วมป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

พันธ์กิจ
๑. เสริมสร้ำงจิตสำนึกและค่ำนิยมกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้ยึดหลักธรรมำภิบำล
๒. เสริมสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓. ส่งเสริมบทบำทภำคประชำชนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
๔. ส่งเสริม สนับสนุนกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้ำงจิตสำนึกค่ำนิยมให้หน่วยงำนภำครัฐบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
วัตถุประสงค์
- เสริมสร้ำงจิตสำนึกและค่ำนิยมแก่เจ้ำหน้ำที่ให้ยึดหลักกำรบริหำรงำนตำมหลัก ธรรมำภิบำล
โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในกำรร่วมกันแก้ไขรับผิดชอบต่อปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งกำรรณรงค์
เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ให้ทุกภำคส่วนมีวินัย เคำรพกฎหมำย กฎ และระเบียบที่จะเป็นกลไกในกำรแก้ไขปัญหำกำร
พัฒนำ ตลอดจนเป็นกำรวำงรำกฐำนในกำรป้องกันและปรำบปรำมภำครัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มาตรการ และแนวทางดาเนินงาน
๑. ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนและกำรดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
๑) เสริมสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจแก่เจ้ำหน้ำที่/ประชำชน เพื่อให้ปฏิบัติงำนและ
ดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
๒) ประยุกต์กำรนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรดำเนินชีวิต
๓) จัดให้มีกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ทุกระดับ ได้เรียนรู้และปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
๑) ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรอบรมให้ควำมรู้เพื่อให้ปฏิบัติงำนตำมหลัก
ธรรมำภิบำล
๒) ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ได้ประพฤติปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรม
๓) ควบคุม กำกับ ดูแล กำรปฏิบัติงำน กำรประพฤติปฏิบัติตนของเจ้ำหน้ำที่ ให้เป็นไป
ตำมหลักธรรมำภิบำลและมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรม

๑๑

๓. ส่งเสริมค่ำนิยมกำรยกย่องและเชิดชูควำมดี ควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โดย
ยึดถือเป็นค่ำนิยมกระแสหลักของชำติ
๑) ส่งเสริมกำรสร้ำงแรงจูงใจให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๒) รณรงค์ เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่ำนิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่ำของ
กำรประพฤติปฏิบัติตนตำมหลักคุณธรรมและจริยธรรม
๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกภำคส่วนร่วมกันสร้ำงค่ำนิยมในกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตภำครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒

บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วน ในกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ
วัตถุประสงค์
- ร่วมประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐกับทุกภำคส่วนในกำรป้ องกันปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรติดตำม ตรวจสอบกำรทุจริต
หรือประพฤติมิชอบในภำครัฐ
มาตรการ และแนวทางดาเนินงาน
๑. จัดตั้งศูนย์ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรทุจริตภำครัฐของหน่วยงำน
๒. กำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงำนเพื่อทำกำรเผยแพร่ควำมรู้ และประชำสัมพันธ์ในกำร
ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
วัตถุประสงค์
- ให้ควำมร่วมมือสนับสนุนกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุม กำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต และ
ประพฤติมิชอบตำมนโยบำยของรัฐบำล
มาตรการ และแนวทางดาเนินงาน
๑. จัดทำดัชนีชี้วัดควำมโปร่งใสและเกณฑ์มำตรฐำนกลำงควำมโปร่งใสของหน่วยงำน
๒. รำยงำนและติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนต่อส่วนกลำง

๑๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
๑. เสริมสร้ำงจิตสำนึก ค่ำนิยม ให้ ๑. เสริมสร้ำงจิตสำนึกและค่ำนิยมแก่
หน่วยงำนภำครัฐบริหำรงำนตำม เจ้ำหน้ำที่ให้ยึดหลักกำรบริหำรงำนตำม
หลักธรรมำภิบำล
หลักธรรมำภิบำล โดยมีทัศนคติ
วิสัยทัศน์ ในกำรร่วมกันแก้ไขและ
รับผิดชอบต่อปัญหำกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รวมทั้งกำรรณรงค์
เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ให้ทุกภำคส่วนมี
วินัย เคำรพกฎหมำย กฎ และระเบียบ
ที่จะเป็นกลไกในกำรแก้ไขปัญหำกำร
พัฒนำ ตลอดจนเป็นกำรวำงรำกฐำนใน
กำรป้องกันและปรำบปรำมภำครัฐได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

๑๓

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
๑.๑ จำนวนกิจกรรมประชำสัมพันธ์
รณรงค์ให้ควำมรู้ ปลูกจิตสำนึก และสร้ำง
วินัย ที่จัดทำขึ้นให้กับทุกส่วนรำชกำรใน
สังกัด
๑.๒ ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรจัด
กิจกรรมประชำสัมพันธ์ รณรงค์ ให้
ควำมรู้ ปลูกจิตสำนึก และสร้ำงวินัยที่
จัดทำขึ้นให้กับทุกส่วนรำชกำรในสังกัด

กลยุทธ์
๑. ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนและกำรดำเนิน
ชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ทุกระดับได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
๓. ส่ ง เสริ ม ค่ ำ นิ ย มกำรยกย่ อ งและเชิ ด ชู
ควำมดี ควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต โดยยึดถือเป็นค่ำนิยมหลัก

ประเด็นยุทธศาสตร์
๒. บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำค
ส่วน ในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ

เป้าประสงค์
๒. ร่วมประสำนควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐกับทุกภำคส่วนในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
ส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของ
ภำคประชำชนในกำรติดตำม ตรวจสอบ
กำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภำครัฐ

๓. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
๓. ให้ควำมร่วมมือสนับสนุนกลไกในกำร
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร ตรวจสอบ ควบคุ ม กำรป้ อ งกั น และ
ทุจริตภำครัฐ
ป รำบ ป รำมกำรทุ จริ ต ภ ำครั ฐ ตำม
นโยบำยของรัฐบำล

๑๔

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
๒.๑ จำนวนเครือข่ำยเฝ้ำระวังในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ในภำครัฐ
๒.๒ ร้อยละจำนวนเครือข่ำยเฝ้ำระวัง
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ในภำครัฐที่เข้ำอบรมได้รับควำมรู้ด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
๒.๓ ระดับควำมสำเร็จในกำรขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำม
ปรำบกำรทุจริต

กลยุทธ์
๑. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์และ
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรทุจริตภำครัฐของ
หน่วยงำน
๒ . ส ร้ ำ ง เค รื อ ข่ ำ ย ใน ก ำ ร เฝ้ ำ ร ะ วั ง
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน
องค์กร
๓. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
๔. กำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงำน
เพื่ อ ท ำ ก ำ ร เผ ย แ พ ร่ ค ว ำ ม รู้ แ ล ะ
ป ร ะ ช ำ สั ม พั น ธ์ ใน ก ำ ร ป้ อ งกั น แ ล ะ
ปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
๑.จัดทำสถิติและเกณฑ์กำรดำเนินกำรทำง
วินัยแก่บุคลำกรของเทศบำล

๓.๑ จำนวนเรื่องขององค์กรที่ถูก
หน่วยงำนภำยนอกตรวจสอบ
ด้ำนกำรทุจริต
๓.๒ ควำมสำเร็จในกำรพัฒนำกลไกในกำร ๒. รำยงำนและติ ด ตำมประเมิ น ผลกำร
ทำงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
ดำเนินงำนต่อส่วนกลำง
กำรทุจริต
๓.๓ ระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำระบบ
และกลไกในกำรทำงำนด้ำนกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตขององค์กร

ตารางแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลเมืองนครปฐม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
กลยุทธ์
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. เสริมสร้ำง
๑. เสริมสร้ำงจิตสำนึก ๑.๑ จำนวน
๒
๑. ส่งเสริมกำร
จิตสำนึก ค่ำนิยม และค่ำนิยมแก่เจ้ำหน้ำที่ กิจกรรม
ปฏิบัติงำนและ
ให้หน่วยงำน
ให้ยึดหลักกำรบริหำรงำน ประชำสัมพันธ์
กำรดำเนินชีวิต
ภำครัฐบริหำรงำน ตำมหลักธรรมำภิบำล
รณรงค์ให้
ตำมหลักปรัชญำ
ตำมหลัก
โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ควำมรู้ ปลูก
เศรษฐกิจพอเพียง
ธรรมำภิบำล
ในกำรร่วมกันแก้ไขและ จิตสำนึก และ
๒. ส่งเสริมให้
รับผิดชอบต่อปัญหำ
สร้ำงวินัยที่
เจ้ำหน้ำที่ทุกระดับ
กำรทุจริตและประพฤติ จัดทำขึ้นให้กับ
ได้เรียนรู้และ
มิชอบ รวมทั้งกำรรณรงค์ ทุกส่วนรำชกำร
ปฏิบัติงำนตำม
เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ในสังกัด
หลักธรรมำภิบำล
ให้ทุกภำคส่วนมีวินัย
๑.๒ ร้อยละของ
๘๐
๓. ส่งเสริมค่ำนิยม
เคำรพกฎหมำย กฎ
ควำมสำเร็จใน
กำรยกย่องและ
และระเบียบที่จะเป็น
กำรจัดกิจกรรม
เชิดชูควำมดี ควำม
กลไกในกำรแก้ไขปัญหำ ประชำสัมพันธ์
ซือ่ สัตย์สุจริต และ
กำรพัฒนำ ตลอดจน
รณรงค์ให้
กำรต่อต้ำนกำร
เป็นกำรวำงรำกฐำน
ควำมรู้ ปลูก
ทุจริต โดยยึดถือ
ในกำรป้องกันและ
จิตสำนึก และ
เป็นค่ำนิยมกระแส
ปรำบปรำมภำครัฐได้
สร้ำงวินัยที่
หลักของชำติ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
จัดทำขึ้นให้กับ
ทุกส่วนรำชกำร
ในสังกัด

๑๕

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันฯ
ยุทธศำสตร์ที่ ๑
สร้ำงสังคมที่ไม่ทน
ต่อกำรทุจริต

๑.๑ โครงกำรอบรมสัมมนำ
ปลูกจิตสำนึกด้ำนคุณธรรม
จริยธรรมกำรป้องกันกำร
ทุจริตและผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของคณะผู้บริหำร
สมำชิกสภำท้องถิ่น ผู้นำ
ท้องถิ่น ประชำคมตำบล
อำสำสมัครต่ำงๆ และ
บุคลำกรเทศบำล
๑.๒ กำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์กำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
๑.๓ กำรประกำศนโยบำย
คุณธรรมและควำมโปร่งใส

๑๕๐,๐๐๐

สำนักงำนปลัด

-

สำนักงำนปลัด

ยุทธศำสตร์ที่ ๑
สร้ำงสังคมที่ไม่ทน
ต่อกำรทุจริต

-

สำนักงำนปลัด

๑.๔ โครงกำรพัฒนำส่งเสริม
บุคลำกรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

๓๐๐,๐๐๐

สำนักงำนปลัด

ยุทธศำสตร์ที่ ๒
กำรยกระดับ
เจตจำนงทำง
กำรเมืองในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ ๑
สร้ำงสังคมที่ไม่ทน
ต่อกำรทุจริต

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐

กลยุทธ์

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๒. บูรณำกำร
หน่วยงำนทุกภำค
ส่วน ในกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

๒. ร่วมประสำนควำม
ร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐ
กับทุกภำคส่วนในกำร
ป้องกันปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ส่งเสริมบทบำท
และกำรมีส่วนร่วมของ
ภำคประชำชนในกำร
ติดตำม ตรวจสอบกำร
ทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบ

๒.๑ จำนวน
เครือข่ำยเฝ้ำระวัง
ในกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
๒.๒ ร้อยละจำนวน
เครือข่ำยเฝ้ำระวัง
ในกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ที่เข้ำอบรมได้รับ
ควำมรู้ด้ำนกำร
ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
๒.๓ ระดับร้อยละของ
ควำมสำเร็จในกำร
ขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำมปรำบกำร
ทุจริต

๑

๑. จัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องรำวร้องทุกข์
และดำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรทุจริต
ภำครัฐของ
หน่วยงำน
๒. สร้ำงเครือข่ำย
ในกำรเฝ้ ำ ระวั ง
ในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริตในองค์กร
๓. ส่ ง เสริ ม กำรมี
ส่ ว นร่ ว ม ใน กำร
ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริตภำครัฐ
๔. กำรใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตของ
หน่วยงำนเพื่อ
เผยแพร่ควำมรู้
ประชำสัมพันธ์
กำรป้องกัน

๒.๑ จัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องรำวร้องทุกข์และ
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
ทุจริตภำครัฐของ
หน่วยงำน
๒.๒ โครงกำรอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่
เด็กและเยำวชน ปลูก
จิตสำนึกกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อน
๒.๓ โครงกำรส่งเสริม
กำรดำเนินชีวิตตำม
แนวทำงปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
๒.๔ โครงกำรรณรงค์
ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นทีส่ ี
เขียวให้ชุมชน
๒.๕ โครงกำรอบรม
เยำวชนอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

-

สำนักงำนปลัด

๓๐,๐๐๐

กองกำรศึกษำ

๕๐,๐๐๐

สำนักงำนปลัด

๓๐,๐๐๐

กองสำธำรณสุขฯ ยุทธศำสตร์ที่ ๑
สร้ำงสังคมที่ไม่ทน
ต่อกำรทุจริต
กองกำรศึกษำ ยุทธศำสตร์ที่ ๑
สร้ำงสังคมที่ไม่ทน
ต่อกำรทุจริต

๘๐

๙๐

๑๖

๘๐,๐๐๐

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการ
ป้องกันฯ
ยุทธศำสตร์ที่ ๕
ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนกำร
ปรำบปรำมกำร
ทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ ๑
สร้ำงสังคมที่ไม่ทน
ต่อกำรทุจริต

ยุทธศำสตร์ที่ ๑
สร้ำงสังคมที่ไม่ทน
ต่อกำรทุจริต

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐

กลยุทธ์

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปรำบปรำมกำร ๒.๖ โครงกำรอบรม
ทุ จ ริ ต แ ล ะ ส่งเสริมกำรเกษตรแบบ
ประพฤติมิชอบ
อินทรีย์ตำมแนว
พระรำชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียงนำไทยก้ำวไกล
สู่อำเซียน
๒.๗ โครงกำรวัฒนธรรม
สำยใยชุมชน

๕๐,๐๐๐

สำนักงำนปลัด

๒๐,๐๐๐

กองกำรศึกษำ

๒.๘ โครงกำรสำรวจ
ควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรในกำรใช้
บริกำรจำกเทศบำล
๒.๙ จัดทำช่องทำงหน้ำ
Website ของเทศบำล
เมืองนครปฐมเพื่อให้
ควำมรู้ในกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ

๒๐,๐๐๐

สำนักงำนปลัด

-

สำนักงำนปลัด

๑๗

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการ
ป้องกันฯ
ยุทธศำสตร์ที่ ๑
สร้ำงสังคมที่ไม่ทน
ต่อกำรทุจริต

ยุทธศำสตร์ที่ ๑
สร้ำงสังคมที่ไม่ทน
ต่อกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ ๑
สร้ำงสังคมที่ไม่ทน
ต่อกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ ๔
พัฒนำระบบ
ป้องกันกำรทุจริต
เชิงรุก

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐

กลยุทธ์

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๓. เสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งในกำร
ป้องกันปรำบปรำม
กำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

๓. ให้ควำมร่วมมือ
สนับสนุนกลไกในกำร
ตรวจสอบ ควบคุม กำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตภำครัฐตำม
นโยบำยของรัฐบำล

๓.๑ จำนวนเรื่อง
ขององค์กรที่ถูก
หน่วยงำนภำยนอก
ตรวจสอบพบกำร
ทุจริต
๓.๒ ร้อยละของ
ควำมสำเร็จ
ในกำรพัฒนำกลไก
ในกำรทำงำน
ด้ำนกำรป้องกัน
และปรำบปรำม
กำรทุจริต

๐

๑. กำหนด
แนวทำง หรือ
ปรับปรุงวิธีกำร
ปฏิบัติรำชกำร
ตำมประมวล
จริยธรรมให้มี
ควำมเหมำะสม
สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ และ
มีผลใช้เป็น
รูปธรรม
๒. รำยงำนและ
ติดตำมประเมินผล
กำรดำเนินงำน

๓.๑ โครงกำรส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นหรือกำรร่วม
ประชุมประชำคม
๓.๒ โครงกำรส่งเสริม
กำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยกำรไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง
๓.๓ โครงกำรอุดหนุน
คณะกรรมกำรหมู่บำ้ น
ในเขตเทศบำล
๓.๔ กำรติดตำม
และประเมินผล
แผนงำน/โครงกำรตำม
แผนพัฒนำเทศบำล
๓.๕ กำรจัดตั้ง
ช่องทำงในกำร
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

๕๐,๐๐๐

สำนักงำนปลัด

๕๐,๐๐๐

สำนักงำนปลัด

ยุทธศำสตร์ที่ ๑
สร้ำงสังคมที่ไม่ทน
ต่อกำรทุจริต

๘๐,๐๐๐

สำนักงำนปลัด

-

สำนักงำนปลัด

ยุทธศำสตร์ที่ ๑
สร้ำงสังคมที่ไม่ทน
ต่อกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ ๑
สร้ำงสังคมที่ไม่ทน
ต่อกำรทุจริต

-

สำนักงำนปลัด

๙๐

๑๘

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการ
ป้องกันฯ
ยุทธศำสตร์ที่ ๑
สร้ำงสังคมที่ไม่ทน
ต่อกำรทุจริต

ยุทธศำสตร์ที่ ๔
พัฒนำระบบ
ป้องกันกำรทุจริต
เชิงรุก

ส่วนที่ ๓

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลเมืองนครปฐม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติ รำชกำรกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต และ
ประพฤติมิชอบของเทศบำลเมืองนครปฐม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนว่ำได้มี
กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่กำหนดไว้หรือไม่ กล่ำวอีกนัยหนึ่ง คือ เป็นกำรวัดควำมสำเร็จ/
ควำมล้มเหลวของแผน เพื่อให้กำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เทศบำลเมืองนครปฐมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เทศบำลเมืองนครปฐม ได้กำหนดแนวทำงในกำรดำเนินกำรติดตำมแผนปฏิบัติกำรดังกล่ำวโดย
จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนเพื่อเสนอให้ผู้บริหำรของเทศบำลเมืองนครปฐมทรำบ
ครั้งที่ ๑ ผลกำรดำเนินงำนของเดือน ต.ค.-ธ.ค. และ ม.ค.–มี.ค.รำยงำนภำยในเดือนเมษำยน
ครั้งที่ ๒ ผลกำรดำเนินงำนของเดือน เม.ย.–ก.ย. และผลกำรดำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ
รำยงำนภำยในเดือนตุลำคม
* หมำยเหตุ แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ รำชกำรกำรป้องกันปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบำลเมืองนครปฐม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รำยละเอียดปรำกฏตำม
เอกสำรแนบท้ำยนี้

๑๙

แบบรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลเมืองนครปฐม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
มำตรกำร

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนตำม
แผนฯ

โครงกำร/กิจกรรม
ที่ดำเนินงำนตำมมำตรกำร

ผลกำรดำเนินงำน

ปัญหำอุปสรรค

...............................................................ผู้รำยงำน
(...............................................................)
วันที่........./.................................../......................
ขอรับรองว่ำรำยงำนดังกล่ำวเป็นควำมจริง
...............................................................ผู้รำยงำน
(...............................................................)
วันที่........./.................................../......................

๒๐

