แผนธรรมาภิบาลสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
ยุทธศาสตร

วัตถุประสงค

ยุทธศาสตร 1 : การสรางวัฒนธรรมและจิตสํานึกธรรมาภิบาล
1.1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม
เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยม
ใหหนวยงานภาครัฐ บริหารงาน
ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบ
ตามหลักธรรมาภิบาล
ตอปญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบภาครัฐ และรณรงคให
เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ

ยุทธศาสตร 2 : การสรางภูมิคุมกันธรรมาภิบาล
2.1 บูรณาการหนวยงานทุกภาค ประสานความรวมมือระหวาง
สวนในการปองกันและปราบปราม หนวยงานภาครัฐกับทุกภาคสวน
การทุจริตภาครัฐ
ในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ และสงเสริมบทบาท
และการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ

ตัวชี้วัด
1. รอยละของบุคลากร สลค.
ที่ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
และตามมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม
2. รอยละของขอรองเรียนเกี่ยวกับ
กระทําผิดกฎ ระเบียบของ
บุคลากร สลค. ที่ไดรับการ
ดําเนินการ
1. ระดับความสําเร็จในการ
เชื่อมโยงขอมูลเขากับศูนยการขาว
กลาง ของ สนง. ปปท. (สลค.
เชื่อมโยงขอมูล)
2. จํานวนเครือขายที่เชื่อมโยง
ขอมูลเกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ

คาเปาหมายตัวชี้วัด
2553
2554
2555

มาตรการ

70

75

80

สงเสริมใหบุคลากร สลค. มีความรูความเขาใจ
ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

100

100

100

สงเสริมใหบุคลากร สลค. ยกยองเชิดชูความดี
ความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต

สําเร็จ

-

-

ประสานความรวมมือทางดานขอมูลและการ
ปฏิบัติงานในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระหวางหนวยงานภาครัฐกับองคกรทุกภาคสวน

4

4

4

สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

2
ยุทธศาสตร

วัตถุประสงค

2.2 เสริมสรางความเขมแข็งในการ พัฒนาระบบและกลไกในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุล
ภาครัฐ
การใชอํานาจใหเหมาะสม ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

100

100

มาตรการ
สรางระบบและกลไกในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

100

2

1. รอยละของการใชมาตรการ
สรางหลักประกันความปลอดภัย
ใหแกบุคคลที่แจงขอมูลเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
2. รอยละความโปรงใสในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของ สลค.
(1) รอยละของรายงานผลการ
ตรวจสอบไมพบขอทุจริต
(2) รอยละของรายงานการตรวจสอบ
การใชจายเงินไมพบวาผิดระเบียบ
ขอบังคับทางการเงินการคลัง
(3) รอยละของการเผยแพรขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจัดจางทาง
เว็บไซตของ สลค.
(4) รอยละของขอรองเรียนที่
สามารถดําเนินการจัดการขอ
รองเรียนใหเปนไปตามประกาศ
สลค. เรื่องแนวทางปฏิบัติในการ
จัดการขอรองเรียน ขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะ และคําชมเชยของ
สลค.

คาเปาหมายตัวชี้วัด
2553
2554
2555
100
100
100

3
ยุทธศาสตร

วัตถุประสงค

2.3 พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของ พัฒนาสมรรถนะและขีด
รัฐในการปองกันและปราบปราม ความสามารถเจาหนาที่ของรัฐ
การทุจริตภาครัฐ
ในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐใหสัมฤทธิผลไดอยาง
ตอเนื่อง

ตัวชี้วัด
1. รอยละของบุคลากร สลค.
ที่ไดรับการพัฒนาสมรรถนะและ
เสริมสรางความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตร 3 : การจัดการในกรณีมีแนวโนมหรือมีการกระทําที่ขัดหลักธรรมาภิบาล
เพื่อจัดการขอรองเรียนเกี่ยวกับ
1. รอยละของระดับความสําเร็จใน
การทุจริตของ สลค.
การดําเนินการตรวจสอบกรณีที่มี
การรองเรียนวาเกิดการทุจริต
2. รอยละของระดับความสําเร็จใน
การดําเนินการทางวินัยกรณีมีการ
วินิจฉัยสิ้นสุดแลววามีการทุจริต

คาเปาหมายตัวชี้วัด
2553
2554
2555
70
70
70

100

100

100

100

100

100

มาตรการ
พัฒนาสมรรถนะ และองคความรูของบุคลากร
สลค. เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต

การดําเนินการตรวจสอบกรณีที่มีการรองเรียนวา
เกิดการทุจริต

3

4
แผนธรรมาภิบาลสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ระยะเวลา
ดําเนินการป 2553
ยุทธศาสตร 1 : การสรางจิตสํานึกและวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
1.1 กําหนดหลักและมาตรฐานธรรมาภิบาลขององคกร
ม.ค.-มี.ค. 53
1.1.1 ทบทวนนโยบายสงเสริมการกํากับ
ดูแลองคการที่ดี เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติให
บุคลากร สลค. ปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
1.1.2 การจัดทําคูมือการปฏิบัติตามจรรยา
มี.ค.-ก.ย. 53
ขาราชการ สลค.
กิจกรรม

1.1.3 การใชดัชนีวัดความโปรงใสในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของ สลค.

ต.ค. 52-ก.ย. 53

ตัวชี้วัด

การทบทวนนโยบาย
สงเสริมการกํากับดูแล
องคการที่ดีแลวเสร็จ
ภายในเวลาที่กําหนด
การจัดทําคูมือการปฏิบัติ
ตามจรรยาขาราชการ
สลค. แลวเสร็จภายใน
เวลาที่กําหนด
รอยละความโปรงใสใน
การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
สลค.

2555

ผูรับผิดชอบ
หลัก
รวม

ภายในเดือน ภายในเดือน ภายในเดือน คกก. สงเสริม ทุกสํานัก/กอง
มีนาคม 2553 มีนาคม 2554 มีนาคม 2555 การกํากับ
ดูแลองคการ
ที่ดี
ภายในเดือน
คกก. สงเสริม
กันยายน
การกํากับ
2553
ดูแลองคการ
ที่ดี
100
100
100
กตส. สบก.

12 ครั้ง

12 ครั้ง

12 ครั้ง

หมายเหตุ

เปนกิจกรรมตาม
แผน ป.ป.ท. ของ
สลค.

เปนกิจกรรมตาม
แผน ป.ป.ท. ของ
สลค.

คกก. สงเสริม ทุกสํานัก/กอง
การกํากับ
ดูแลองคการ
ที่ดี

4

1.2 สรางความตระหนัก และรณรงค เผยแพรหลักธรรมาภิบาล
1.2.1 การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับหลัก
ธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ
และขอบังคับตาง ๆ
1) การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ
ต.ค. 52 - ก.ย. 53 จํานวนครั้งการเผยแพร
ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ สลค.
รณรงค สงเสริมให
คุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล และ
ขาราชการปฏิบัติ
จรรยาตามรอยพระยุคลบาทเพื่อรณรงคให
ขาราชการ สลค. ปฏิบัติตาม

2553

คาเปาหมาย
2554

5
กิจกรรม
2) การจัดทําขอมูลและ
ประชาสัมพันธแบบอยางแนวทางการบริหาร
จัดการ/จริยธรรม/การดําเนินชีวิตของอดีต
ผูบริหาร สลค.

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดําเนินการป 2553
ต.ค. 52 - ก.ย.53 จํานวนครั้งในการจัดทํา
ขอมูลที่ใชในการเผยแพร

1.2.2 จัดสัปดาหรณรงคการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลและตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม

พ.ค –ก.ย. 53

1.2.3 ขอความรวมมือเผยแพรกิจกรรม สลค.
ใสสะอาดผานชองทางประชาสัมพันธของ
หนวยงานตาง ๆ

ต.ค. 52 - ก.ย.53

1.3 สรางแหลงความรูเรื่องธรรมาภิบาล
1.3.1 จัดทําแผนการจัดการความรู
(กําหนดใหมีการถายทอดความรูทาง
วิชาการเกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ)

ต.ค. 52 – ก.ย. 53

จํานวนครั้งในการจัด
สัปดาหรณรงคการ
ปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลและตาม
มาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม
จํานวนหนวยงานที่ให
ความรวมมือในการ
เผยแพรกิจกรรม สลค.
ใสสะอาด
จํานวนกิจกรรมในแผนการ
จัดการความรู (กําหนดให
มีการถายทอดความรูทาง
วิชาการเกี่ยวกับการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ)

2553
1 ครั้ง

คาเปาหมาย
2554
1 ครั้ง

2555
1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

3 หนวยงาน

3 หนวยงาน

3 หนวยงาน

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

ผูรับผิดชอบ
หลัก
รวม
คกก. สงเสริม ทุกสํานัก/กอง
การกํากับ
ดูแลองคการ
ที่ดี
คกก. สงเสริม
การกํากับ
ดูแลองคการ
ที่ดี

-

หมายเหตุ

เปนกิจกรรมตาม
แผน ป.ป.ท. ของ
สลค.

คกก. สงเสริม ทุกสํานัก/กอง
การกํากับ
ดูแลองคการ
ที่ดี
สปค.

-

เปนกิจกรรมตาม
แผน ป.ป.ท. ของ
สลค.

5

6
2553
1 เว็บไซต

คาเปาหมาย
2554
-

2555
-

ผูรับผิดชอบ
หลัก
รวม
สปค. สบส.
-

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

สปค. สบก.

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

สบก.

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

สปค.

-

หมายเหตุ
เปนกิจกรรมตาม
แผน ป.ป.ท. ของ
สลค.

เปนกิจกรรมตาม
แผน ป.ป.ท. ของ
สลค.

เปนกิจกรรมตาม
แผน ป.ป.ท. ของ
สลค.

ทุกสํานัก/กอง

6

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดําเนินการป 2553
ต.ค. 52 – ม.ค. 53 จํานวนเว็บไซตสรางแหลง
1.3.2 สรางแหลงเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส
(website) เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับการ
เรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และ
เพื่อเผยแพรความรู
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม (ปรับปรุง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เว็บไซตใสสะอาด)
ตามหลักธรรมาภิบาล และ
มาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม
1.4 อบรมและแลกเปลี่ยนความรูเรื่องธรรมาภิบาล
1.4.1 จัดการอบรม บรรยาย เสวนา หรือสง ต.ค. 52 – ก.ย. 53 จํานวนครั้งของการจัดการ
บุคลากรเขารวมสัมมนา ฝกอบรมเกี่ยวกับ
อบรม/บรรยาย/เสวนาหรือ
เรื่องธรรมาภิบาลและการตอตานการทุจริต
สงบุคลากรเขารวมสัมมนา
ฝกอบรมเกี่ยวกับเรื่อง
ธรรมาภิบาลและการ
ตอตานการทุจริต
1.4.2 สงขาราชการเขารวมกิจกรรมหรือ
ต.ค. 52 – ก.ย. 53 จํานวนครั้งของการสง
การฝกอบรมเกี่ยวกับเรื่องธรรมาภิบาล/หรือ
ขาราชการไปเขารวม
การปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ฝกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม/หรือการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ
1.5 การสํารวจเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
มิ.ย. 53
1.5.1 สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
จํานวนครั้งการสํารวจ
ธรรมาภิบาลของ สลค.
ความคิดเห็นฯ ในแตละป
กิจกรรม

7
ระยะเวลา
ดําเนินการป 2553
ยุทธศาสตรที่ 2 : การสรางภูมิคุมกันธรรมาภิบาล
2.1 สรางความโปรงใสในระบบการทํางาน
2.1.1 แจงเวียนหลักเกณฑการบรรจุ
ต.ค. 52 - ก.ย. 53
แตงตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงานที่
โปรงใสเปนธรรม
2.1.2 แจงเวียนเรื่องการใชงบประมาณ
ทุก 3 เดือน
คาใชจายวัสดุครุภัณฑของสํานัก/กอง
กิจกรรม

2.1.3 การดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

ต.ค. 52 - ก.ย. 53

2.1.4 การเผยแพรมติ ครม. สูสาธารณชน
ทางเอกสารมติ ครม. และทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส

ต.ค. 52 - ก.ย. 53

2.1.5 การเปดเผยขอมูลขาวสารของ สลค.

ต.ค. 52 - ก.ย. 53

ตัวชี้วัด

2555

ผูรับผิดชอบ
หลัก
รวม

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

สบก.

-

4 ครั้ง

4 ครั้ง

4 ครั้ง

สบก.

-

100

100

100

สบก. สคร.

-

100

100

100

สบส.

สวค. สนธ.
สอค. สพต.

100

100

100

สบก.

-

หมายเหตุ

เปนกิจกรรมใหม

7

จํานวนการแจงเวียน
หลักเกณฑการบรรจุ
แตงตั้งฯ
จํานวนครั้งการแจงเวียน
เรื่องการใชงบประมาณ
คาใชจายวัสดุครุภัณฑให
สํานัก/กองตรวจสอบ
รอยละของความสําเร็จ
ในการดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
รอยละของจํานวนมติ ครม.
ที่สามารถเผยแพรสู
สาธารณชนภายใน 1 วัน
ทําการ ภายหลังการแจง
ยืนยันทางเอกสารมติ ครม.
และทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
รอยละของการเปดเผยขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจางดวยวิธีสอบราคาและ
ประกวดราคา

2553

คาเปาหมาย
2554

8
2553
6 ครั้ง

คาเปาหมาย
2554
6 ครั้ง

ผูรับผิดชอบ
หลัก
รวม
สปค.
-

2555
6 ครั้ง

สําเร็จตาม
เกณฑที่
กําหนด

สําเร็จตาม
เกณฑที่
กําหนด

สําเร็จตาม
เกณฑที่
กําหนด

กพร.

ทุกสํานัก/กอง

2 ชองทาง

2 ชองทาง

2 ชองทาง

สบก.

ทุกสํานัก/กอง

3 โครงการ

-

-

กตส.

สบก. สปค.

80

80

80

สบส. สนธ.

ทุกสํานัก/กอง

หมายเหตุ
เปนกิจกรรมใหม
และเปนกิจกรรม
ตามแผน ป.ป.ท.
ของ สลค.

เปนกิจกรรมใหม
และเปนกิจกรรม
ตามแผน ป.ป.ท.
ของ สลค.
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ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดําเนินการป 2553
2.1.6 การเผยแพรชองทางการแสดงความ
ต.ค. 52 - ก.ย. 53 จํานวนครั้งของการเผยแพร
คิดเห็นและรองเรียนการทุจริตคอรรัปชันของ
ชองทางการแสดงความ
สลค.
คิดเห็นและรองเรียนการ
ทุจริตคอรรัปชันของ สลค.
2.2 สรางความรับผิดชอบในการทํางาน
2.2.1 การลงนามคํารับรองการปฏิบัติ
ภายใน 1 สัปดาห ระดับความสําเร็จของการ
ราชการระหวางผูบริหารระดับสูงภายใน
หลังจากตัวชี้วัดและ ลงนามคํารับรองฯ และมี
สลค. และมีการตรวจติดตามผลการปฏิบัติ เปาหมายขององคกร การตรวจติดตามผลการ
ราชการตามคํารับรองฯ
สูระดับบุคคล
ปฏิบัติราชการตาม
แลวเสร็จ
คํารับรองฯ
2.2.2 การแจงเวียน/เผยแพรมาตรการทาง
ต.ค. 52 - ก.ย. 53 จํานวนชองทางเผยแพร
วินัย ที่มีการกําหนดขึ้นใหมโดยสํานักงาน
มาตรการทางวินัยที่มีการ
ก.พ. ใหขาราชการทราบ
กําหนดใหมโดยสํานักงาน
ก.พ.
ต.ค. 52 – มี.ค. 53 ระดับความสําเร็จในการ
2.2.3 การวิเคราะหความเสี่ยงโครงการ
สําคัญที่ไดรับงบประมาณในป 2553 สูงสุด
วิเคราะหความเสี่ยงของ
โครงการสําคัญที่ไดรับ
งบประมาณสูงสุด
2.3 สรางการมีสวนรวมในการตรวจสอบและพัฒนางาน
2.3.1 เปดรับฟงขอคิดเห็นผานทางเว็บไซต
ต.ค. 52 - ก.ย. 53 รอยละของการดําเนินการ
สลค. เว็บไซตพัฒนากฎหมาย และเว็บไซต
ตอบขอคิดเห็นเกี่ยวกับ
ราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายผานทางเว็บไซต
สลค. เว็บไซตพัฒนา
กฎหมาย และเว็บไซต
ราชกิจจานุเบกษา
กิจกรรม
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ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ดําเนินการป 2553
2553
2.3.2 การดําเนินการตามขอมูลการทุจริต
ต.ค. 52 - ก.ย. 53 รอยละของการดําเนินการ
100
คอรรัปชันที่ไดรับแจงผานทางเว็บเพจ สลค.
ตามขอมูลการทุจริต
ใสสะอาด และตูรับรองเรียน (ตู ปณ.)
คอรรัปชันที่ไดรับแจงใน
สวนที่เกี่ยวของ
2.4 สงเสริมบทบาทผูบังคับบัญชาในการเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องธรรมาภิบาล
2.4.1 จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค/ประชุม
ต.ค. 52 - ก.ย. 53 จํานวนครั้งการจัดกิจกรรม - ระดับ
สลค.
หารือระหวางผูบงั คับบัญชาและ
พบปะสังสรรค/ประชุม
1 ครั้ง
ผูใตบังคับบัญชา
หารือระหวาง
- ระดับ
ผูบังคับบัญชาและ
สํานัก/
ผูใตบังคับบัญชา
กอง ๆ ละ
3 ครั้ง
2.5 สงเสริมใหมีการตรวจสอบ
2.5.1 การปฏิบัติตามมาตรการสราง
ต.ค. 52-พ.ค. 53 รอยละของการนํา
100
หลักประกันความปลอดภัยใหแกบุคคลที่
มาตรการสรางหลักประกัน
แจงขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิ
ความปลอดภัยไปใชกับ
ชอบ (กรณีมีการแจงขอมูลการทุจริต)
บุคคลที่แจงขอมูลเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบ
2.5.2 การติดตาม/ตรวจสอบโครงการ
ต.ค. 52-ก.ย. 53 ระดับความสําเร็จในการ
ตามเกณฑ
สําคัญที่ไดรับงบประมาณป 2553 สูงสุด
ดําเนินโครงการสําคัญ
ของแตละ
ที่ไดรับงบประมาณป
โครงการ
2553 สูงสุด
กิจกรรม

คาเปาหมาย
2554
100

ผูรับผิดชอบ
หลัก
รวม
สบก.
สปค. สบส.

2555
100

- ระดับ
สลค.
1 ครั้ง
ระดับ
สํานัก/
กอง ๆ ละ
3 ครั้ง

- ระดับ
สลค.
1 ครั้ง
ระดับ
สํานัก/
กอง ๆ ละ
3 ครั้ง

100

100

กตส. สบก.

-

เปนกิจกรรมตาม
แผน ป.ป.ท. ของ
สลค.

-

-

กตส.

สบก. สปค.

เปนกิจกรรมใหม
และเปนกิจกรรม
ตามแผน ป.ป.ท.
ของ สลค.

สบก.

หมายเหตุ
เปนกิจกรรมตาม
แผน ป.ป.ท. ของ
สลค.

-

ทุกสํานัก/กอง
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10
กิจกรรม
2.6 สรางเครือขายธรรมาภิบาล
2.6.1 เชื่อมโยงขอมูลจากเครือขายตาง ๆ
เชน “ศูนยการขาวกลาง” ของ สนง. ป.ป.ท.
และเครือขายใสสะอาด เขากับแหลงเรียนรู
ทางอิเล็กทรอนิกส (website)
2.6.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูและ
ขอมูลขาวสารดานการสงเสริมธรรมาภิบาล
โดยมีสวนราชการภายนอกเขารวมกิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการป 2553
ต.ค. 52 –ก.ย. 53

ต.ค. 52 –ก.ย. 53

ตัวชี้วัด
จํานวนครั้งการเชื่อมโยง
ขอมูลจากเครือขาย
ปองกันและปราบปราม
การทุจริต
จํานวนครั้งการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนความรูและ
ขอมูลขาวสารดานการ
สงเสริมธรรมาภิบาล

ผูรับผิดชอบ
หลัก
รวม

2555

4 แหง

4 แหง

4 แหง

สปค. สบก.
สบส.

-

เปนกิจกรรมตาม
แผน ป.ป.ท. ของ
สลค.

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

สปค.

-

เปนกิจกรรมตาม
แผน ป.ป.ท. ของ
สลค.

100

100

100

สบก.

-

เปนกิจกรรมตาม
แผน ป.ป.ท. ของ
สลค.

100

100

100

สบก.

-

เปนกิจกรรมตาม
แผน ป.ป.ท. ของ
สลค.

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตรที่ 3 : การจัดการในกรณีมีแนวโนมหรือมีการกระทําที่ขัดหลักธรรมาภิบาล
3.1 การดําเนินการตรวจสอบกรณีที่มีการรองเรียนวาเกิดการทุจริต
3.1.1 การดําเนินการตรวจสอบกรณีที่มีการ ต.ค. 52 - ก.ย. 53 รอยละของระดับ
รองเรียนวาเกิดการทุจริต
ความสําเร็จในการ
ดําเนินการตรวจสอบกรณี
ที่มีการรองเรียนวาเกิดการ
ทุจริต
3.2 การดําเนินการทางวินัยกรณีมีการวินิจฉัยสิ้นสุดแลววามีการทุจริต
3.2.1 การดําเนินการทางวินัยกรณีมีการ
ต.ค. 52 - ก.ย. 53 รอยละของระดับ
วินิจฉัยสิ้นสุดแลววามีการทุจริต
ความสําเร็จในการ
ดําเนินการทางวินัยตามคํา
วินิจฉัยที่สิ้นสุดแลววามี
การทุจริต

2553

คาเปาหมาย
2554

