แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

นโยบายสาคัญในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
เป็นแผนปฏิบัติการที่ใช้ขับเคลื่อนการดาเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสานักงานฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีนโยบายสาคัญ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ของสานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประเด็น ยุทธศาสตร์ที่เน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐ
ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่ว ยงานของรัฐ
ที่ทาหน้าที่ในการกากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก ธรรมาภิ บาล ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนา นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่
และระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้ องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต
ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง
เป้าหมายที่ 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้าหมายหลัก เพื่อให้ภาครัฐ
มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสาคัญกับการปรับและ
หล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตสานึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต
ในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดา เนินงานของกระบวนการและกลไก
ที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ได้แก่

๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุ่งการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ ในส่วนการพัฒนาคน เน้นการปรับพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม
ในสังคม และการพัฒนา “ระบบ” จะให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้าน การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และ
พลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือและมาตรการเพื่อสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปิดโอกาสในการกระทาการทุจริต
๒) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไก ที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต ทั้งใน
ขั้นตอนการสืบสวน/ตรวจสอบเบื้องต้น การดาเนินการทางคดี การยึด/อายัดทรัพย์สินของผู้กระทาความผิด การตัดสินลงโทษผู้กระทาความผิด ทั้งทางวินัยและอาญา
ให้มีความรวดเร็ว การปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีแนวทางการพัฒนา 5 ข้อ ดังนี้
๑) ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ
มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใด
เป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
๒) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่
ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่ วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิ บาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้าง
จิตสานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร
๓) พั ฒ นาค่ า นิ ย มของนั ก การเมื อ งให้ มี เ จตนารมณ์ ที่ แ น่ ว แน่ ใ นการท าตนเป็ น แบบอย่ า ง ที่ ดี มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ ท้องถิ่น/ชุมชน ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบ แก่
ประชาชน เด็ก เยาวชน และสังคมโดยรวม
๔) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนา
เครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส
๕) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ เช่น การนาระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทน
การใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ด้วยวิธี
ปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปราบปรามการทุจริตมีแนวทางการพัฒนา 3 ข้อ ดังนี้
๑) เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดยการปรับกระบวนการทางานด้านการปราบปราม
การทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทางาน ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๒) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ ปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงาน
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว และกระชับมากขึ้น
๓) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทาระบบ ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริตโดยประมวล
จากคดีการทุจริตและผู้เชี่ยวชาญ ของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
3. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีรายละเอียด ดังนี้
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50
วัตถุประสงค์หลัก 1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจากประชาชน
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน ในระดับที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์
การ
ดาเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เปนแนวทางยุทธศาสตรที่มุงเนนใหความสาคัญ ในกระบวนการการปรับสภาพ
สังคมใหเกิดภาวะ “ที่ไมทนตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลา ทางสังคมในทุกชวงวัย ตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝง
ความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต เปนการดาเนินการผานสถาบันหรือกลุ มตัวแทนที่ทาหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคม ใหมี ความเปนพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ
จิตอาสา และความเสียสละเพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวน มีพฤติกรรมที่ไมยอมรับ และตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต” เปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหประชาชนและรัฐบาลมีการนา
เจตจานงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติของทุกภาคสวนอยางเปนรูปธรรมและมีความเห็นพองสอดคลองเปนเดียวหนึ่งกัน อันจะเปน
สวนหนึ่งในการสรางสังคมไทยใหมุงสูสังคมที่มีคานิยมรวม ในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” เปนยุทธศาสตรที่มุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย โดยการกาหนด
มาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาล ตั้งแตเริ่มขั้นกอตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการกาหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy
Decision) ขั้นการนานโยบาย ไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ” ยุทธศาสตรนี้มุ งเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกัน
การทุจริตของประเทศไทยใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริต หรือทาใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไมเกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกาหนด
กลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสรางการปฏิบัติงานของหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ใหมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ” เปนยุทธศาสตรที่มุงเนน การปรับปรุงและพัฒนากลไก
และกระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหสามารถดาเนินการไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับ ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตดังกลาว จะมุงเนนการดาเนินการโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช กฎหมาย (Enforcement) และการ
ตัดสินคดีและลงโทษผู กระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันสมัย ในการพัฒนากลไกตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 “ยกระดั บ คะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู การทุ จ ริ ต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย”
เปนยุทธศาสตรที่มุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการการยกระดับคาดัชนีการรับรู การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็น
การประเมิน และวิธีการสารวจตามแตละแหลงขอมูลและเรงรัด กากับ ติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการทางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทางาน
รวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และตางประเทศ เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธที่ 1 ปรับความคิดทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
โครงการ/กิจกรรม การจัดกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ
“เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” ใน
สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธที่ 1 ปรับความคิดทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
โครงการ/กิจกรรม การจัดกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ
“การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้าน
การทุจริต” ในสานักงานจัดหางาน
จังหวัดลาพูน

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้

แผนการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.64)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อให้บุคลากรในสานักงานฯ
มีความรู้ ได้ศึกษาข้อมูลเพื่อการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน ซึ่งจะนามาสู่การปฏิบตั ิ
ได้อย่างถูกต้อง

24 คน

บุคลากรในสานักงานฯ ที่เข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สามารถนาความรู้ที่ได้มาปรับใช้
และปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง และ
สามารถป้องกันการเกิดปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-

√

ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป

เพื่อให้บุคลากรในสานักงานฯ
มีความพอเพียง โดยอาศัยความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล
และการมีภมู ิคุ้มกันที่ดีในตัว
ตามหลักแนวคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อต่อต้านการทุจริต

24 คน

บุคลากรในสานักงานฯ ที่เข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สามารถนาแนวคิดตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต

-

√

กลุ่มงาน
ส่งเสริมการ
มีงานทา

-2ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
เพือ่ ต้านการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมให้
ความรู้และปลูกจิตสานึกเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ใน
วิชาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณ
ของข้าราชการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
เพือ่ ต้านการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม การจัดกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ
“การนาหลักธรรมาภิบาล และหลัก
คุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน” ในสานักงานจัดหางาน
จังหวัดลาพูน

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้

แผนการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย.64)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อให้บุคลากรในสานักงานฯ
ตระหนักรู้ และให้ความสาคัญ
ในการปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ในวิชาชีพโดยการยึดมั่น
ในจรรยาบรรณ

24 คน

บุคลากรในสานักงานฯ ปฏิบตั ิงาน
ตามระเบียบแบบแผน กฎหมาย
ข้อบังคับของทางราชการ อยู่บน
พื้นฐานของความซื่อสัตย์ และยึด
มั่นถือมั่นในจรรยาบรรณของ
ข้าราชการ

-

√

ฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป

เพื่อให้บุคลากรในสานักงานฯ
มีความรู้ความเข้าใจความหมาย
ของธรรมาภิบาล และสามารถ
นาหลักธรรมาภิบาล และหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

24 คน

บุคลากรในสานักงานฯ ที่เข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าใจ
ในความหมายของธรรมาภิบาล
และสามารถนาหลักธรรมาภิบาล
และหลักคุณธรรม จริยธรรม มาใช้
ในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนว
ทางการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตได้

-

√

กลุ่มงาน
ส่งเสริมการ
มีงานทา

