5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 "พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก"
เป้าหมาย
1. กลไกการป้องกันการทุจริตมีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนการทางานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
2. มีการปูรณาการการทางานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต
3. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต
ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1. เพิ่มประสิทธิภาพ 1.1พัฒนาระบบการ - กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการ ตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
ระบบงานป้องกันการ ทางานแบบบูรณา ติดตามและประเมินผลแผน เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ทุจริต
การระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมในการ
ป้องกันการทุจริต
1.2เพิ่มบทบาท
1.โครงการเทศบาลพบ
ของภาคเอกชนและ ประชาชนและสื่อมวลชน
ภาคประชาสังคม
ในการเข้ามามีส่วน
ร่วมกับระบบการ
ป้องกันการทุจริต

จัดแถลงข่าว/เสวนา 1 ครัง้
เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของ
เทศบาลจานวน
ไม่น้อยกว่า 100 คน

1 ครัง้

1 ครัง้

1 ครัง้

1 ครัง้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
คณะกรรมการ กองวิชาการ
ได้มีส่วนร่วม
ในการติดตาม
และตรวจสอบ
การดาเนินงาน
ของเทศบาล
ผลลัพธ์

ผู้เข้าร่วม
สานักปลัด
กิจกรรม
จานวน100คน

กลยุทธ์

แนวทางตามกลยุทธ์
1.3พัฒนากลไกการ
กากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ป้องกันการทุจริต

2.สร้างกลไกการ
ป้องกันเพื่อยับยั้ง
การทุจริต

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
กิจกรรมการรายงานผล
แผนปฎิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาล

ปี 2560
มีการดาเนินกิจกรรม 70%
ตามแผนได้ไม่น้อยกว่า
70 เปอร์เซ็นต์

2.1 สร้างกลไก
- จัดตั้งศูนย์รับเรือ่ งร้องเรียน มีการจัดตั้งศูนย์
ป้องกันเพื่อยับยั้งการ การทุจริต
ทุจริต

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
70%
75%
75%

ผลลัพธ์

ปี 2564
80% หน่วยงาน
มีการปฎิบัติ
งานได้แผนฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ทุกส่วน
ราชการ

1 ศูนย์

1 ศูนย์

1 ศูนย์

1 ศูนย์

1 ศูนย์ สามารถแก้ไข กองวิชาการ
ปัญหาให้กับ
ประชาชนได้

2.2กาหนดกลไกการ 1.โครงการสารวจความคิดเห็น จ้างที่ปรึกษาในการ 1 สัญญา
ติดตามและประเมิน และความพึงพอใจของ
สารวจความคิดเห็น
ผลการนาข้อเสนอ ประชาชน
และความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อ
การบริหารงาน
แนะไปสู่การปฏิบัติ 2.โครงการเทศบาลพบ
จัดกิจกรรมเทศบาล 2 ครัง้
ประชาชน
พบประชาชน

1 สัญญา

1 สัญญา

1 สัญญา

1 สัญญา

รายงานผลการ กองวิชาการ
สาราจ

2 ครัง้

2 ครัง้

2 ครัง้

2 ครัง้

จัดกิจกรรม
เทศบาลพบ
ประชาชน

สานักปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ปี 2560
ปี 2564
3.พัฒนานวัตกรรม 3.1พัฒนานวัตกรรม 1.โครงการประกวดสานัก
จัดทาแผ่นผับ
1 ครัง้
1 ครัง้ เข้าร่วมประกวดสานักปลัด
และเทคโนโลยีสารสน และเทคโนโลยีสาร ทะเบียนดีเด่น
ประชาสัมพันธ์
สานักทะเบียน
เทศเพื่อลดปัญหาการ สนเทศในระบบ
2.โครงการจัดทาบัตรประจาตัว เรือนจาจังหวัดกระบี่ 3 ครัง้
3 ครัง้
3 ครัง้
3 ครัง้
3 ครัง้ จานวนครัง้
สานักปลัด
ทุจริต
บริหารงานสาธารณะ ประชาชนนอกสถานที่
สถานศึกษาในจังหวัด
ในการออกบริการ
เพื่อลดขั้นตอน หรือ 3.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี จัดทาแผนที่ภาษี
เขตเทศบาล เขตเทศบาล เขตเทศบาล เขตเทศบาล เขตเทศบาล มีแผนที่ภาษี กองคลัง
กระบวนการใช้
และทะเบียนทรัพย์สิน โดยใช้ ให้ครอบคลุมทั้งเขต
ครอบคลุม
ดุลยพินิจของ
โปรแกรมแผนที่ภาษีและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทะเบียนทรัพย์สิน (TAX 3000
และโปรแกรมประยุกต์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
LTAX GIS
กลยุทธ์

แนวทางตามกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

3.2 พัฒนาเทคโนโลยี - กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศและการ ข่าวสารทางสื่อออนไลน์
สื่อสารที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนสามารถ
ศึกษาเรียนรู้
และหาข้อมูลเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริต
(กาหนดเรือ่ งที่
ประชาชนให้ความ
สนใจ)

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
1 ครั้
1 ครัง้
1 ครัง้

ผลลัพธ์

มีช่องทางการเข้าถึง 5 ช่องทาง 6 ช่องทาง 7 ช่องทาง 8 ช่องทาง 9 ช่องทาง ประชาชน
ข้อมูลได้มากกว่า
สามารถเข้าถึง
5 ช่องทาง
ข้อมูลข่าวสาร
ได้โดยสะดวก
และรวดเร็ว

กลยุทธ์
4. พัฒนารูปแบบการ
สื่อสารสาธารณะเชิง
สร้างสรรค์เพื่อปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม

แนวทางตามกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

4.1พัฒนาและยก
- กิจกรรมรับเรือ่ งร้องทุกข์
ระดับรูปแบบการ ทางไลน์ Website
สื่อสารสาธารณะเพื่อ facebook
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

มีช่องทางสื่อสาร
ออนไลน์ 3 ช่องทาง

5. พัฒนาสมรรถนะ 5.1พัฒนาและยก
- กิจกรรมส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ จนท.ได้เข้ารับการ
และองค์ความรูเ้ ชิงสร้าง ระดับการพัฒนา
การอบรมตามหลักสูตร
อบรมจานวนไม่น้อย
สรรค์ของบุคลากรด้าน บุคลากรด้านงาน
กว่า 50 %
การป้องกันการทุจริต ป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต ให้มี
ความเป็นมืออาชีพ
และเป็นไปตามมาตร
ฐานสากล

ปี 2560
3 ช่อง

50%

5.2ต่อยอด ขยายผล กิจกรรมสร้างเครือข่ายป้องกัน จานวนเครือข่าย
2 กลุ่ม
องค์ความรูเ้ ชิงสร้าง การทุจริต
ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่ม
สรรค์ สาหรับการป้อง
กันการทุจริต

ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
3 ช่อง
3 ช่อง
3 ช่อง

ผลลัพธ์

ปี 2564
3 ช่อง เกิดช่องทาง
รับเรือ่ งร้องทุกข์
ทางสื่อสาร
ออนไลน์

55%

60%

65%

70%

3 กลุ่ม

4 กลุ่ม

5 กลุ่ม

5 กลุ่ม มีเครือข่าย
ครอบคลุม
ทุกกลุ่ม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองวิชาการ

จนท.ได้รับ สานักปลัด
ความรูแ้ ละ
สามารถพัฒนา
ตนเองได้ดีขึ้น

กองวิชาการ

