แผนกลยุทธจังหวัดนครราชสีมาใสสะอาด
(พ.ศ. ๒๕๔๘ – พ.ศ. ๒๕๕๑)
--------------,,,"!+++----------------บทนํา
การทุจริตคอรรัปชั่น เปนปญหารายแรงซึ่งมีความสําคัญในลําดับตนๆ ที่มี
ผลกระทบตอการพัฒนาและการปกครองประเทศ ประเทศไทยไดแสดงเจตจํานงอันแนวแนตอ
การแกปญหาทุจริตประพฤติมิชอบอยางตอเนื่องในทุกรัฐบาล ดังจะเห็นไดจาก
๑. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เรื่อง แผนปฏิรูประบบ
บริหารภาครัฐกําหนดใหการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิยมเปนแผนหนึ่ง มีวัตถุประสงคใน
การรณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐประพฤติและปฏิบัติงานเพื่อประโยชนของประชาชนและลดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
๒. มติ ก.พ. เรื่องคานิยมสรางสรรคของเจาหนาที่รัฐ ไดแก ๑) กลายืนหยัดทํา
ในสิ่งที่ถูกตอง ๒) ซื่อสัตยและมีความรับผิดชอบ ๓) โปรงใส ตรวจสอบได ๔) ไมเลือกปฏิบตั ิ
๕) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
๓. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๒ เรื่องระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ประกอบดวย หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสว นรวม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุมคา ซึง่ ตอมาถูกแทนที่โดยพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๔. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ มีเจตนารมณเพื่อใหสวนราชการตอง
ปฏิบัติงานโดยใชวธิ ีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อประโยชนสขุ ของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิต์ อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุม คาในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานทีเ่ กินความจําเปน ประชาชนไดรบั การอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนอง
ความตองการ เพื่อเปนการสรางแรงผลักดันใหเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีทาง และวัฒนธรรมการ
ทํางานอยางจริงจัง รวมไปจนถึงมาตรการสรางแรงจูงใจ เพื่อเสริมสรางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ
๕.การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของ
รัฐ กําหนดใหสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ ตองปฏิบตั ิตามหลักการ ดังนี้
๕.๑ หลักความโปรงใส แสดงใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานที่
สามารถเปดเผยใหบุคคลทัว่ ไปตรวจสอบประสิทธิภาพในการทํางานได

-๒๕.๒ หลักความคุมคา เปนการแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหาร
ราชการซึ่งสามารถวัดผลได และจะเปนขอมูลสําคัญในการนํามาปรับปรุงวิธีการทํางานใหเกิด๓
ประโยชนสูงสุดไดตอไป
๕.๓ หลักความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ (หลักความรับผิดชอบ) เพื่อใหการ
ปฏิบัติราชการในระยะตอไปมีผูรับผิดชอบตอผลของงานที่เกิดขึ้นจากความลาชาหรือละเลยไม
ยอมปฏิบัติหนาที่ ซึ่งสงผลใหเกิดความเสียหายในการบริหารราชการ และประชาชนไดรับความ
เดือดรอน
๖. การสรางราชการใสสะอาด เปนวิธีการกวาดลางใหการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่ง
เปนสิ่งที่สั่งสมและหยั่งรากในสังคมมานานใหหมดไป โดยการปรับกระบวนการบริหารงานที่มี
โอกาสเสี่ยงตอการทุจริต สรางระบบถวงดุลอํานาจในทุกระดับ เพือ่ ลดโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และสรางสภาพแวดลอมการทํางานที่โปรงใส ปลอดทุจริต กระตุนให
ขาราชการและเจาหนาที่รัฐตระหนักถึงภัยของการทุจริต ประพฤติมชิ อบ สํานึกถึงบุญคุณ
แผนดิน เพื่อปองกัน ปราบปราม บําบัด แกไข ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบใหบรรเทา
และหมดไปจากสังคมไทย โดยเริ่มที่ภาคราชการ เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในงานบริหาร
คุณธรรมของผูใหบริการ อันเปนพื้นฐานสําคัญที่ผลักดันการเสริมสรางประสิทธิภาพงานบริการ
ของหนวยงาน ที่สนองตอความตองการของประชาชนและเกิดผลดีหรือไมกอผลเสียตอสังคม
โดยรวม
๑. วิสัยทัศน (vision) จังหวัดนครราชสีมาใสสะอาด
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ใหจัดระเบียบ
บริหารราชการสวนภูมิภาค ดังนี้ (๑) จังหวัด (๒) อําเภอ โดย ในจังหวัดหนึ่งใหมีคณะกรมการ
จังหวัดทําหนาที่เปนที่ปรึกษา ของผูวาราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผนดินในจังหวัด
นั้น และใหความเห็นชอบในการ จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด กับปฏิบตั ิหนาที่อื่นตามที่กฎหมาย
หรือมติของคณะรัฐมนตรีกาํ หนด และในจังหวัดหนึ่ง ใหมีผูวาราชการจังหวัดคนหนึ่งเปนผูรับ
นโยบายและคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม
มาปฏิบัติการใหเหมาะสมกับทองที่และประชาชน และเปนหัวหนาบังคับบัญชาบรรดา
ขาราชการฝายบริหาร ซึ่งปฏิบัติหนาทีใ่ นราชการสวนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบใน
ราชการจังหวัดและอําเภอ และจะใหมีรองผูวาราชการจังหวัด หรือผูชวยผูว าราชการจังหวัด
หรือทั้งรองผูวาราชการจังหวัดและผูช วยผูวาราชการจังหวัดเปนผูชว ยสั่งและปฏิบัติราชการ
แทน ผูวาราชการจังหวัดก็ได

-๓ในจังหวัดหนึ่ง นอกจากจะมีผูวาราชการจังหวัดเปน หัวหนาปกครองบังคับ
บัญชาขาราชการ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของจังหวัดดังกลาว ในมาตรา ๕๔ ใหมี
ปลัดจังหวัดและหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดซึ่งกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ สงมาประจํา
ทําหนาที่เปนผูชวยเหลือผูวาราชการจังหวัด และมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการ ฝายบริหาร
สวนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้น ในจังหวัดนั้น
๑.๑ วิสัยทัศนจังหวัดนครราชสีมา : ประตูสูอิสาน ศูนยกลางการผลิต
อุตสาหกรรมยานยนต การแปรรูปสินคาเกษตร ผาไหมและการทองเที่ยว
๑.๒ วิสัยทัศนจังหวัดนครราชสีมาใสสะอาด : ดําเนินการตามพันธกิจอยางใส
สะอาด ภายใตระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
๒. พันธกิจหลัก (mission) การสรางราชการจังหวัดนครราชสีมาใสสะอาด
๒.๑ สงเสริมแผนการสรางราชการใสสะอาดในหนวยงาน
๒.๒ ปลูกจิตสํานึกและสงเสริมจริยธรรม
๒.๓ สงเสริม/ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานในสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ
๒.๔ ติดตามประเมินผลงาน และการใชงบประมาณ ตลอดจนการเฝาระวังการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
๒.๕ เปนหนวยรับขอมูลการทุจริตประพฤติมิชอบ
๒.๖ สรางเครือขาย
๒.๗ มีบทบาทในการเสนอการลงโทษผูท ุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งโดยทางตรง
และโดยทางออม
๓. วัตถุประสงค/เปาหมาย (Obidective)
๓.๑ สนับสนุนบุคลากรของจังหวัดนครราชสีมา มีจิตสํานึกในคุณธรรม
จริยธรรม หนาที่ ความรับผิดชอบ พรอมมีสวนรวมในการสรางราชการใสสะอาดภายใน
หนวยงานโดยถือเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมการทํางานจังหวัดนครราชสีมา
๓.๒ สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานบริการประชาชน
ภายใตวิธีการทํางานที่ใสสะอาด เปนรูปธรรม
๔. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑
๕. หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ
ศูนยประสานราชการใสสะอาดจังหวัดนครราชสีมา และสวนราชการ หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทุกแหง

-๔๖. ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ หรือกิจกรรม การสรางราชการจังหวัดนครราชสีมา
ใสสะอาด
ภายใตกรอบวัตถุประสงค กําหนดกลยุทธในการสรางราชการจังหวัด
นครราชสีมาใสสะอาดภายใตระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑. ดานการสรางจิตสํานึกใสสะอาด : ในคุณธรรม จริยธรรม
หนาที่ ความรับผิดชอบ
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการปองกันเหตุการณ พฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอจังหวัด
นครราชสีมาใสสะอาด ประเทศไทยใสสะอาด
ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการจัดการกรณีทุจริตคอรรัปชั่นทีเ่ กิดขึ้นแลว หรือกําลัง
เกิดขึ้น

-๕๖. แผนกลยุทธ มาตรการ หรือกิจกรรม เพื่อสรางราชการจังหวัดนครราชสีมาใสสะอาด
ลําดับ
แผนกลยุทธ
๖.๑ ดานการสงเสริมจิตสํานึกราชการใส
สะอาด

มาตรการ
ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมการ
ทํางานที่ตระหนักเรื่องคุณธรรมและ
การทํางานและใหบริการดวยความ
ซื่อสัตย และเที่ยงธรรม

กิจกรรม
จัดการฝกอบรมดานการ
สงเสริมจิตสํานึกราชการใส
สะอาด

ตัวชี้วัด/ผลผลิต
ขรก/จนท.ผานการอบรม
การสรางจิตสํานึกเรื่องการ
สรางราชการใสสะอาด

ผลลัพธ/วัตถุประสงค
ปชช.พึงพอใจและไดรับบริการที่
ถูกตอง ในเวลาที่รวดเร็ว บริการ
ที่มีมาตรฐาน

สงเสริม เผยแพร
ประชาสัมพันธใหสวน
ราชการ/หนวยงานของรัฐ
รับทราบและรวมมือในการ
สรางราชการใสสะอาด
รณรงคและสงเสริมคานิยม
สรางสรรคและจรรยาบรรณ
ของจาหนาที่รัฐ

ขรก./จนท. รับรูและเขาใจ
หลักเกณฑการสราง
ราชการใสสะอาด

ขรก/จนท.ใหความรวมมือในการ
สรางราชการใสสะอาด

เจาหนาที่รัฐรับทราบ
คานิยมสรางสรรคและ
จรรยาบรรณ

สอดแทรกเนื้อหา การสราง
จิตสํานึกใสสะอาด ยกยอง
คนดี ในชีวิตประจําวัน ใน
ทุกระดับ ทั้งในครอบครัว
โรงเรียนในทุกระดับ
การศึกษา และในสังคม

เยาวชนไดรับการเรียนรู
เกี่ยวกับภัยของการทุจริต
คอรรัปชั่น ผานสื่อที่งายตอ
การเรียนรู

เจาหนาที่รัฐมีคานิยมสรางสรรค
และมีจรรยาบรรณวิชาชีพในการ
ปฏิบัติหนาที่ ผูบังคับบัญชาเปน
แบบอยางที่ดี
ประชาชนในทุกระดับ ตระหนัก
และรวมมือในการแกไขปญหา
การทุจริตคอรรัปชั่น

-๖ลําดับ
แผนกลยุทธ
๖.๑ ดานการสงเสริมจิตสํานึกราชการใส
(ตอ) สะอาด

มาตรการ
วางแนวทาง/ประสานการปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมาย ที่สงเสริมให
ราชการใสสะอาด
รณรงคเพื่อลดการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ

๖.๒

ดานการปองกัน/เผาระวังเหตุการณและ จัดใหมีชองทางแสดงความเห็นของผู
พฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอการกาวไปสู ติดตอ/รับบริการ
ประเทศไทยใสสะอาด
นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชใน
กระบวนการทํางาน

กิจกรรม
เผยแพรขาวสาร มติ ครม.
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการสราง
ราชการใสสะอาด
จัดใหมีการสํารวจความเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่รัฐ เพื่อให จนท.
รัฐตื่นตัวและรักษาตัวเองให
พนจากการทุจริตประพฤติ
มิชอบ

ตัวชี้วัด/ผลผลิต
ผลลัพธ/วัตถุประสงค
สวนราชการ/หนวยงานของ
รัฐ รับทราบและถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของ
สํารวจความคิดเห็นของ
ปชช.แสดงความเห็นตอการ
ประชาชนเพื่อใชขอมูลใน
ทํางานของ จนท.รัฐ มีสวนรวม
การปรับปรุงการปฏิบัติงาน ในการตรวจตราการทํางานของ
หนวยงานรัฐ

จัดแบบสํารวจความเห็น
ผูรับบริการ
การใหบริการมีระบบ/
ขั้นตอน ลดระยะเวลาการ
ใหบริการนอยลง

ปชช.ไดรับบริการดีขึ้น
การใหบริการของหนวยงาน
โปรงใสมากขึ้น

-๗ลําดับ
แผนกลยุทธ
มาตรการ
๖.๒ ดานการปองกัน/เผาระวังเหตุการณและ การจัดระบบงานการเงิน การคลัง
(ตอ) พฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอการกาวไปสู ของรัฐและงบประมาณใหโปรงใส
ประเทศไทยใสสะอาด

๖.๓

ดานการจัดการกรณีทุจริตคอรรัปชั่นที่
เกิดขึ้นหรือกําลังเกิดขึ้น

สรางระบบคุมครองผูใหขอมูลที่เปน
ประโยชนตอภาครัฐ

กิจกรรม
การเขาสูระบบ GFMIS
โครงการเปลี่ยนระบบการ
บริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐสูระบบ
อิเล็คทรอนิกส

ตัวชี้วัด/ผลผลิต
สวนราชการระดับจังหวัด
รวมดําเนินการ เขาสูระบบ
GFMIS ในป ๒๕๔๘ และ
ขยายผลสูระดับทองถิ่นในป
ถัดไป

การจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
การประมูลดวย
อิเล็กทรอนิกส (e-Auction)

สวนราชการระดับจังหวัด
รวมดําเนินการตั้งแตป
๒๕๔๘

กําหนดมาตรการเพื่อดูแล
คุมครองแกผูใหขอมูลและ
เปนพยานเรื่องการทุจริต
ประพฤติมิชอบของ
หนวยงานและเจาหนาที่รัฐ
ใหความรวมมือในการสรางความ
ดําเนินการตามมติ ปปช.
แข็งแกรงแก ปปช. ในการปฏิบัติตาม ภายในกําหนด ทั้งเรื่องการ
หนาที่
ลงโทษทางวินัย หรือขอ
ความรวมมือสงเอกสาร

ผูใหขอมูลหรือแจงเบาะแส
ไดรับการคุมครอง

ผลลัพธ/วัตถุประสงค
ยกระดับการทํางานดานการ
บริหารงานการคลังของภาครัฐ
ใหมีประสิทธิผล เนนผลผลิต
ผลลัพธ และเปาหมายการํางาน
พรอมทั้งสามารถเปดเผยขอมูล
ตอสาธารณะเพื่อความโปรงใส
ในการดําเนินงาน
เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางมีการ
แขงขันกันเสนอราคาไดหลาย
ครั้ง

เพื่อใหมีความโปรงใสในการ
ทํางาน และสรางภูมิคุมกันใหแก
ผูที่ใหขอมูลที่เปนประโยชนใน
เรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของหนวยงานและเจาหนาที่รัฐ
สวนราชการใหความรวมมือ สวนราชการรับทราบและให
ดําเนินการตามที่ไดรับการ ความรวมมือดําเนินการตามมติ
รองขอจาก ปปช.
ปปช.อยางเครงครัด

-๘ลําดับ
แผนกลยุทธ
๖.๓ ดานการจัดการกรณีทุจริตคอรรัปชั่นที่
(ตอ) เกิดขึ้นหรือกําลังเกิดขึ้น

มาตรการ
ลงโทษผูกระทําผิด

กิจกรรม
ตัวชี้วัด/ผลผลิต
สวนราชการ/หนวยงานของ เห็นผลโทษ
รัฐ เรงรัดการดําเนินการ
ทางวินัยใหรวดเร็ว เปดเผย
โดยผูบังคับบัญชาทุกระดับ
ตองถือเปนหนาที่ในการ
ติดตามและตรวจสอบการ
ดําเนินการของ
คณะกรรมการไมใหมีการ
ลาชาหรือมีการชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน เพื่อใหพนผิด
หากผูบังคับบัญชาผูใดมี
การกระทําในลักษณะถวง
เรื่องการสอบสวนหรือ
ชวยเหลือเกื้อกูลใหผูกระทํา
ผิดพนผิด ใหถือวา
ผูบังคับบัญชานั้นกระทําผิด
วินัย

ผลลัพธ/วัตถุประสงค
ผูกระทําผิดไดรับโทษ

-๙ลําดับ
แผนกลยุทธ
๖.๓ ดานการจัดการกรณีทุจริตคอรรัปชั่นที่
(ตอ) เกิดขึ้นหรือกําลังเกิดขึ้น

มาตรการ
ลงโทษผูกระทําผิด

๖.๔

มีระบบ/กลไกใหสัญญาณ เมื่อมีหรือ
อาจมีการทุจริตประพฤติมิชอบ

ดานการตรวจสอบ

ติดตามการตรวจสอบภายใน
ประจําปงบประมาณ

กิจกรรม
หากพบเอกชนรายใดไดรับ
การพิพากษาถึงที่สุดวา
กระทําการทุจริตรวมกับ
หนวยงานของรัฐหรือ
เจาหนาที่ของรัฐ ให
หนวยงานของรัฐแจง
กระทรวงการคลังทราบ
เปดชองทางในการแจง
ขาวสาร/เบาะแสการกระทํา
ผิด

ตัวชี้วัด/ผลผลิต
ผลลัพธ/วัตถุประสงค
กระทรวงการคลังรับทราบ ผูกระทําผิดไดรับโทษ
ขอมูล เพื่อรวบรวมประกาศ
เวียนรายชื่อหามจางเอกชน
ดังกลาวอีก

มีชองทางในการแจง
ไดรับการใหเบาะแสในเรื่องการ
ขาวสาร/เบาะแสการกระทํา ทุจริตประพฤติมิชอบ และเปน
ผิด
เวทีในการชี้แจงแถลงขอเท็จจริง
ให ปชช.ไดรับทราบ
๑. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หนวยงานตรวจสอบภายใน ติดตามการตรวจสอบ
ภายในประจําปงบประมาณ รับทราบขอเสนอแนะ ในการ
จังหวัด/สวนราชการ
ปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน
ดําเนินการตรวจสอบ
อันกอใหเกิดมูลคาเพิ่มแกองคกร
ภายในจังหวัด/สวนราชการ
๒.เพื่อใหมีการแกไขปญหาดาน
การตรวจสอบภายในใหเปน
ระบบมากขึ้น

- ๑๐ ลําดับ
แผนกลยุทธ
๖.๔ ดานการตรวจสอบ
(ตอ)

มาตรการ
กิจกรรม
ทบทวน ปรับปรุง ระเบียบกฎหมาย กําหนดมาตรฐาน
ขอบังคับ รวมถึงขั้นตอนกระบวนงาน กระบวนการทํางานที่
ที่รับผิดชอบ
ชัดเจน สั้นกะทัดรัด โปรงใส
ตรวจสอบได
จัดระบบการคานอํานาจ
ของงานที่เกี่ยวของ ที่อาจ
ทําใหเกิดโอกาสของการ
ทุจริตเพราะผลประโยชนที่
ขัดกัน โดยผูบังคับบัญชา
สอดสองดูแล
จัดวางแนวทาง/ระเบียบวาดวยการ ประกาศ/เผยแพรแนวทาง/
รับของขวัญและสินน้ําใจ
ระเบียบวาดวยการรับ
ของขวัญและสินน้ําใจ
จัดทํา web page ของ
กลไกสงเสริมการมีสวนรวมจาก
จังหวัด เพื่อเผยแพร
ประชาชนในการตรวจสอบ แจง
ขาวสาร และแจงเบาะแสการกระทํา ขาวสาร การสรางราชการ
ใสสะอาด
ผิด

ตัวชี้วัด/ผลผลิต
ผลลัพธ/วัตถุประสงค
ขรก./จนท./ปชช. ทราบและ
มีการบังคับใช และการ
ปฏิบัติตาม มีความโปรงใส ปฏิบัติตามทําใหงานมีความ
ชัดเจน เขาใจงาย ปฏิบัติได โปรงใส ตรวจสอบได
จริง และเปนธรรม
มีระบบตรวจสอบ แยก
หนาที่ระหวางผูดําเนินการ
และผูตรวจสอบ

มีการเผยแพรแนวทาง/
ระเบียบวาดวยการรับของข
วัยและสินน้ําใจ
มี web page ในการสราง
ราชการใสสะอาด

ผูเกี่ยวของรับทราบแนวทาง
ปฏิบัติในการรับของขวัญและ
สินน้ําใจ
ปชช.ไดรับทราบขอมูลขาวสาร
สามารถแจงเบาะแสการกระทํา
ผิด และรวมตรวจสอบได

- ๑๑ ลําดับ
แผนกลยุทธ
๖.๔ ดานการตรวจสอบ
(ตอ)

มาตรการ

กิจกรรม
จัดแบบสํารวจความเห็น
ผูรับบริการ

ตัวชี้วัด/ผลผลิต
รับทราบความคิดเห็นดาน
การใหบริการของหนวย

จัดใหมีชองทางในแจง
มีชองทางในการแจง
ขาวสาร/เบาะแสการกระทํา ขาวสาร และเบาะแสการ
ผิด
กระทําผิดหลากหลาย

ผลลัพธ/วัตถุประสงค
นําความคิดเห็นของผูรับบริการ
มาปรับปรุงระบบการใหบริการที่
ดีขึ้น
ปชช.มีชองทางในการรองเรียน
แจงขาวสาร/เบาะแสการกระทํา
ผิด และเปนเวทีในการชี่แจง
แถลงขอเท็จจริงใหประชาชน
ไดรับทราบ

ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสรางราชการจังหวัดนครราชสีมาใสสะอาด ให ศูนยประสานราชการใสสะอาดจังหวัดนครราชสีมา เปนศูนยกลาง
รับผิดชอบการสงเสริมและผลักดันการสรางราชการใสสะอาดของจังหวัด และมีหัวหนาสวนราชการ/หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจทุกแหงในจังหวัด นํายุทธศาสตร
การสรางราชการจังหวัดนครราชสีมาใสสะอาดไปดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปภายในสวนราชการ/หนวยงานที่บังคับบัญชา ใหเกิดความใสสะอาด
ภายในสวนราชการ/หนวยงาน แลวรายงานผลเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ของป ทั้งนี้ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด และยุทธศาสตรชาติ

- ๑๒ ๗. ผลที่คาดหวังจากการสรางราชการจังหวัดนครราชสีมาใสสะอาด
๗.๑ มีระบบเตือนภัยสําหรับงานที่มีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
๗.๒ บุคลากรของจังหวัดนครราชสีมา มีจิตสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม หนาที่
ความรับผิดชอบ ยึดถือคานิยมสรางสรรค พรอมมีสวนรวมในการสรางราชการใสสะอาดภาย
ในหนวยงานโดยถือเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมการทํางานจังหวัดนครราชสีมา
๗.๓ ประชาชนไดรับบริการที่มีประสิทธิภาพภายใตวธิ กี ารทํางานที่ใสสะอาด และเปน
สวนหนึ่งของการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี

