แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) ไดนํารายงานวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 มาวิเคราะห เพื่อกําหนด
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
โดยอยูภายใตนโยบาย มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม การสรางคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้ง 6 ดาน ประกอบดวย ดานความโปรงใส ดานความพรอมรับผิด ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดาน
วัฒนธรรมสุจริตในองคกร ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน และดานการสื่อสารภายในหนวยงาน ประกอบดวยกิจกรรม/มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน ดัง
รายละเอียดตามตาราง ดังนี้

นโยบาย
ดานที่ 1
ดานความ
โปรงใส

ตัวชี้วดั
(กระบวนงาน)
1.1 การมีสวนรวมของผูมีสวนได
สวนเสียเขามามีสว นรวมใน
กระบวนการดําเนินงาน : ประชุม
รับฟงความคิดเห็นจากประชาชน
ในโครงการทบทวนและปรับ
แผนปฏิบัติการในพื้นที่พิเศษ

1.2 การดําเนินการเกีย่ วกับการ
จัดซื้อจัดจาง : มุงเนนการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยความ
โปรงใส โดยยึดความถูกตอง
เปนไปตามกฎหมาย/ระเบียบ
คุมคา ตรวจสอบไดและซื่อสัตย
สุจริต

คา
เปาหมาย
เกณฑการ
ประเมิน
ระดับ 5

ระดับ 5

ระยะเวลาดําเนินการ
มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน
1) จัดใหมีการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น จัดทําแผน/โครงการและการดําเนินงานในแตละ
แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก ตามที่กําหนดในระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง
(1) จัดทําแผนการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสว นรวมใน
แสดงความคิดเห็น จัดทําแผน โครงการ และการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลัก
1) จัดใหมีการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 ประกอบดวย รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง การวิเคราะหความ
เสี่ยงการวิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจํากัดการวิเคราะหความสามารถใน
การประหยั ด งบประมาณ ข อ เสนอแนะหรื อ แนวทางการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางที่มี
รายละเอี ย ดร อยละของจํ านวนโครงการ ตามวิ ธี ก ารจัดซื้ อ จัดจ างที่ได
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จ และรอยละของจํานวนงบประมาณตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจางที่ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จ
2) จั ด ให มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง ประจํ า ป ง บประมาณ ตาม
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก. ย.

หนวยงาน /
ผูรับผิดชอบ
อพท.
หมายเลข /
สบย. /สพข.
/สทช.

สบก. /
เจาหนาที่
พัสดุ

จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2546 และประกาศเผยแพรใหทราบโดยทั่วไป ในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการจะไดนําผลการ วิเคราะหการจัดซื้อจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใช ใ นการปรั บ ปรุ ง การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
3) จัดใหมีฐานขอมูลการจัดซื้อจัดจางอยางเปนระบบ ประกอบดวยชื่อ
โครงการ งบประมาณ ผู ซื้ อ ซอง ผู ยื่ น ซองและผู ไ ด รั บ การคั ด เลื อ ก
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
4) จัดใหมีฐานขอมูลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการประกอบดวยการ
ประกาศเผยแพร ก ารจั ดซื้ อ จั ดจ า งแต ละโครงการล ว งหน าไม นอยกวา
ระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนดการประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการ
พิจารณาคัดเลือก/ผลการตัดสินคัดเลือกการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการ
การประกาศเผยแพร วิ ธี ก ารคํ า นวณราคากลางแต ล ะโครงการ การ
ประกาศเผยแพรรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจัดซื้อหรือจางแตละ
โครงการ และการประกาศเผยแพรผลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการ
พรอมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจางและเหตุผลที่ใชในการตัดสินผลการจั ดซื้อ
จัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
5) จัดใหมีชองทางที่เหมาะสมกับประชาชนในการเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ฐานขอมูลการจัดซื้อจัดจาง และขอมูลการ
จัดซื้อจัดจางแตละโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
6) จัดใหมีการเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ฐานขอมูลการจัดซื้อ
จัดจางและขอมูลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการประจําป งบประมาณ
พ.ศ. 2560 ตอสาธารณะชนทราบ
7) จัดใหมีคณะทํางานตรวจสอบผูปฏิบัติงาน อพท. ที่มีหนาที่รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจาง
8) จั ดให มี คูมื อ หรื อ ประมวลจริ ย ธรรมเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติงานป อ งกั น
ผลประโยชนทับซอน
9) จัดใหมีคณะทํางานสนับสนุนการสรางคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของ อพท.
10) จั ด ให มี คู มื อ และแผนงานการส ง เสริ มการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ป อ งกั น
ผลประโยชนทับซอน
11) จัดใหมีคณะกรรมการจริยธรรมของอพท. เพื่อใหมีการดําเนินการให
เปนไปตามขอบังคับ อพท. วาดวยประมวลจริยธรรม
12) จัดใหมีการรวมกลุมของเจาหนาที่ในหนวยงานเพื่อการบริหารงานที่
โปรงใส
โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง
(1) วิ เคราะห ผลการจั ด ซื้ อ จั ดจ า งประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2559
ประกอบดวย รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง การวิเคราะหความเสี่ยง
การวิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจํากัด การวิเคราะหความสามารถในการ

ประหยัดงบประมาณ ขอเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ
จัดซื้อจัดจาง รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางที่มีรายละเอียด
รอยละของจํานวนโครงการ ตามวิธีการจัดซื้อจัดจางที่ไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางแลวเสร็จตามวิธีการและรอยละของจํานวนงบประมาณตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจางที่ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จ
(2) จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
และเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ใหประชาชนทราบ
(3) จัดทําฐานขอมูลการจัดซื้อจัดจางอยางเปนระบบ ประกอบดวยชื่อ
โครงการ งบประมาณ ผู ซื้ อ ซอง ผู ยื่ น ซองและผู ไ ด รั บ การคั ด เลื อ ก
ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2560
(4) จั ดทํ า ขอมู ลการจั ดซื้ อจั ดจา งแตละโครงการประจําป งบประมาณ
พ.ศ. 2560 และเผยแพรขอมูลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหทราบโดยทั่วกัน
(5) แตงตั้งคณะทํางานสนับสนุนการสรางคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของ อพท.
(6) จัดใหมีคณะทํางานตรวจสอบผูปฏิบัติงาน อพท. ที่มีหนาที่รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจาง
(7) จั ดให มี คูมื อ หรื อประมวลจริ ยธรรมเกี่ ยวกับ การปฏิบั ติงานปองกัน
ผลประโยชนทับซอน เพื่อใชปฏิบัติงาน ปองกันผลประโยชนทับซอน โดย
ยึดถือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน
(8) จัดใหมีคณะทํางานสนับสนุนการสรางคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของ อพท.
(9) จั ด ให มี คู มื อ และแผนงานการส ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ป อ งกั น
ผลประโยชนทับซอน
(10) จัดใหมีคณะกรรมการจริยธรรมของอพท. เพื่อใหมีการดําเนินการให
เปนไปตามขอบังคับ อพท. วาดวยประมวลจริยธรรม
(11) จัดใหมีการรวมกลุมของเจาหนาที่ในหนวยงานเพื่อการบริหารงานที่
โปรงใส
1.3 การใหเปดเผยและเขาถึง
ระดับ 5
ขอมูลขององคกร : ประชาสัมพันธ
เพื่อสรางการรับรูภารกิจ แผนงาน
ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานของ

1) จัดใหมีหนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน
2) จัดใหมีสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
3) จัดมีการแสดงขอมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เปนปจจุบัน
ทางเว็บไซตของหนวยงาน หรือสื่ออื่นๆ

สสอ.

หนวยงานใหกับประชาชนอยาง
ตอเนื่องทั่วถึง

4) จัดใหมีระบบการใหขอ มูลการดําเนินงานของหนวยงานผานหมายเลข
โทรศัพทเฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัตหิ รือ
มีเจาหนาที่ของหนวยงานใหบริการขอมูลตลอดเวลาทําการของ
หนวยงาน
5) จัดใหมีระเบียบวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ และจัดตั้งศูนย
ขอมูลขาวสาร เพื่อเปนสถานที่สําหรับประชาชนสามารถใชในการคนหา
และศึกษาไดสะดวกตามสมควร และมอบหมายผูปฏิบัติงานของอพท. ให
รับผิดชอบขอมูลขาวสารภายในศูนยขอ มูลขาวสารขององคการ
โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง
(1) เผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของสวนราชการ พ.ศ. 2540
(2) วางระเบียบ อพท. วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
(3) จัดใหมีระบบการใหขอ มูลการดําเนินงานของหนวยงานผานหมายเลข
โทรศัพทเฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัตหิ รือ
มีเจาหนาที่ของหนวยงานใหบริการขอมูลตลอดเวลาทําการของหนวยงาน
(4) จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร เพือ่ เปนสถานที่สําหรับประชาชนสามารถ
ใชในการคนหาและศึกษาไดสะดวกตามสมควร และมอบหมาย
ผูปฏิบัติงานของอพท. ใหรับผิดชอบขอมูลขาวสารภายในศูนยขอมูล
ขาวสารขององคการ

1.4 การจัดการเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การ
ใหบริการของหนวยงาน : มุงเนน
การบริหารจัดการเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การ
ใหบริการ ดวยความโปรงใส
รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกตอง
และความเปนมืออาชีพของ
บุคลากร

1) จัดใหมีการกําหนดชองทางการรองเรียนและขั้นตอน/กระบวนการ
จัดการเรื่องรองเรียน
2) จัดใหมีการกําหนดหนวยงานหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
3) จัดใหมีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดําเนินการเกีย่ วกับ
เรื่องรองเรียนใหผูรองเรียบทราบ
4) จัดใหมีรายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนพรอมระบุปญหา
อุปสรรค และแนวทางแกไข และเผยแพรใหสาธารณชนรับทราบผาน
เว็บไซตหรือสื่อ
5) จัดใหมีรายงานสรุปผลใหแยกเปน 2 กรณี คือ (1) ขอรองเรียน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง (2) ขอรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
6) แตงตั้งผูรับผิดชอบ / คณะทํางานรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
7) ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
จัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. 2552
8) จัดใหมีคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน
โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง
(1) บริหารจัดการเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การใหบริการ
(2) แตงตั้งผูรับผิดชอบ / คณะทํางานรับผิดชอบเรื่องรองเรียน

สสอ.

ดานที่ 2
ดานความ
พรอมรับผิด

2.1 ความพรอมรับผิดในการ
ระดับ 5
ปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุก
ขั้นตอนที่ตองมีความถูกตอง ตาม
กฎหมาย ระเบียบ อยางครบถวน
เครงครัด : มุงมั่นใหการ
ปฏิบัติงาน/การบริหารงานทุก
ขั้นตอนตามหลักนิตธิ รรม และ
หลักภาระรับผิดชอบ โดยยึดความ
ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ
อยางครบถวนเครงครัด

2.2 การแสดงถึงทิศทาง
ระดับ 5
เจตจํานง ของผูบริหารในการ
บริหารงานอยางซื่อสัตยสุจริต
และพรอมรับผิดชอบเมื่อเกิดความ
ผิดพลาด : มุงมั่นในการแสดงถึง
ทิศทางเจตจํานงในการบริหารงาน
โดยมีวิสยั ทัศนยึดหลักซื่อสัตย
สุจริต โปรงใสและพรอมรับผิด

(3) ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
จัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. 2552
(4) จัดใหมีคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน
(5) แจงเวียนแนวทางปฏิบัติการเรื่องรองเรียน
1) จัดใหมีกรอบในการบริหารงานภาครัฐตามเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ
2) จัดใหมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัตงิ านตามภารกิจหลักและ
ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการใหผูรับบริการหรือใหผูมีสวนไดสวนเสีย
ทราบอยางชัดเจน
3) จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวน
การปฏิบัตหิ นาที่ตามภารกิจหลัก
โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง
(1) ดําเนินการสรางวัฒนธรรมองคกรของบุคลากรในการปฏิบัติงานที่
มุงเนนการทํางานที่ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ อยางครบถวนเครงครัด
(2) จัดทํามาตรฐานและระยะในการปฏิบัติงานและการแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักใหผูรับบริการหรือใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบ
(3) จัดทําระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจหลัก
(4) คัดเลือกผูประพฤติดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรม
องคกรและเปนตัวอยางที่ดีขององคกร
(5) แตงตั้งคณะทํางานจัดทําการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และมีคณะกรรมการจริยธรรมของ
อพท. เพื่อตรวจสอบใหมีการดําเนินการเปนไปตามขอบังคับประมวล
จริยธรรม
(6) มีคําสั่งมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
(7) จัดทํารายงานการควบคุมภายใน อพท.
1) จัดใหมีการแสดงเจตจํานงวาจะบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตตอ
เจาหนาที่ในหนวยงานและตอสาธารณชน
2) กําหนดนโยบาย มาตรการ/แนวทาง หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
พัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใสตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ ในแต
ละดาน คือ ดานความโปรงใส ดานความพรอมรับผิด ดานความปลอด
จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ดาน
คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน และดานการสื่อสารภายในหนวยงาน
โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง

สบย. /สทช.
/สบก.

สบก./ สสอ.

(1) จัดทํานโยบายการสรางคุณธรรมและความโปรงใส ในหนวยงานของ
อพท.
(2) แสดงเจตจํานงวาจะบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตตอเจาหนาที่
ในหนวยงานและตอสาธารณชนผานสื่อที่เหมาะสม
ดานที่ 3
ดานความ
ปลอดจาก
การทุจริตใน
การ
ปฏิบัติงาน

ดานที่ 4
ดาน
วัฒนธรรม
สุจริตใน
องคกร

3.1 การปองกันไมใหเจาหนาที่
เรียกรับเงิน สิ่งของ หรือ
ผลประโยชนอื่นใดจากผูมีสวนได
สวนเสีย

ระดับ 5

1) การรับของขวัญใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2541 และประกาศ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑ
การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่รัฐ
พ.ศ. 2543
2) เมื่อพบวาขาราชการหรือเจาหนาที่ไมปฏิบัติตามระเบียบการใหหรือ
รับของขวัญ หรือประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติดังกลาว จะดําเนินการทางวินัยอยางเครงครัด
โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง
(1) ใหความรูการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการให
หรือรับของขวัญของเจาหนาทีข่ องรัฐ พ.ศ. 2541
(2) ใหความรูการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่รัฐ พ.ศ. 2543

สบก.

3.2 การปองกันไมใหเจาหนาที่ใช
ตําแหนงหนาที่ในการเอื้อ
ประโยชน

ระดับ 5

1) เมื่อพบวาขาราชการหรือเจาหนาที่ใชตําแหนงหนาที่ในการเอือ้
ประโยชนจะดําเนินการทางวินัยอยางเครงครัด
โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง
(1) ใหความรูดานการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

สบก.

3.3ความปลอดจากการทุจริตเชิง
นโยบาย : ยึดมั่นในการบริหาร
จัดการองคกรเกี่ยวกับความปลอด
จากการทุจริตเชิงนโยบายดวย
ความถูกตอง โปรงใส มีสวนรวม
พรอมรับการตรวจสอบ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
4.1 การดําเนินการเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน
โดยใหเจาหนาที่ในหนวยงานมี
ความเขาใจเกีย่ วกับการกระทําที่
เปนผลประโยชนทับซอนหรือ

ระดับ 5

การของบประมาณตองเปนไปตามภารกิจของ อพท.และคํานึงถึง
ประโยชนของประชาชนผูรับบริการโดยไมมีการเมืองเขามาแทรกแซง
โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง
(1) จัดทํางบประมาณเนนใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
แผน/โครงการ

อพท.
หมายเลข /
สบย. /สพข.
/สทช.

1) จัดใหมีการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอนและขอเสนอแนะหรือแนวทางการแกไขปญหาใน
การปฏิบัติงานเพือ่ ปองกันผลประโยชนทับซอน
2) จัดใหมีคูมือและแผนงานการสงเสริมการปฏิบัติงานเพือ่ ปองกัน
ผลประโยชนทับซอน

สบก. /อพท.
หมายเลข

สามารถแยกแยะประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสว นรวมได : มี
มาตรการเด็ดขาดเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน
โดยใหเจาหนาที่ถือปฏิบัติอยาง
เครงครัด

3) แตงตั้งคณะทํางานสนับสนุนการสรางคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของ อพท.
4) แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของอพท. เพื่อใหมีการดําเนินการให
เปนไปตามขอบังคับ อพท. วาดวยประมวลจริยธรรม
5) แตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบผูปฏิบตั ิงาน อพท. ที่มีหนาที่รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจาง
6) จัดใหมีการรวมกลุมของเจาหนาที่ในหนวยงานเพือ่ การบริหารงานที่
โปรงใส
7) มีขอบังคับ อพท. วาดวยประมวลจริยธรรม เพื่อใชปฏิบัติงาน ปองกัน
ผลประโยชนทับซอน โดยยึดถือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ
เหนือกวาประโยชนสวนตน
โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง
(1) วิเคราะหความเสี่ยงเกีย่ วกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน
ทับซอนและจัดทําขอเสนอแนะหรือแนวทางการแกไขปญหาในการ
ปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทบั ซอน
(2) จัดทําคูมือเกีย่ วกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
(3) จัดใหมีคูมือและแผนงานการสงเสริมการปฏิบัติงานเพือ่ ปองกัน
ผลประโยชนทับซอน
(4) แตงตั้งคณะทํางานสนับสนุนการสรางคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของ อพท.
(5) แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของอพท. เพื่อใหมกี ารดําเนินการให
เปนไปตามขอบังคับ อพท. วาดวยประมวลจริยธรรม
(6) แตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบผูปฏิบตั ิงาน อพท. ที่มีหนาที่รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจาง
(7) จัดใหมีการรวมกลุมของเจาหนาที่ในหนวยงานเพือ่ การบริหารงานที่
โปรงใส
(8) มีขอบังคับ อพท. วาดวยประมวลจริยธรรม เพื่อใชปฏิบัติงาน ปองกัน
ผลประโยชนทับซอน โดยยึดถือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ
เหนือกวาประโยชนสวนตน
(9) จัดประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลีย่ นความรูภายในหนวยงาน เพื่อให
ความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่
(10) จัดทํารายงานการปรับปรุงขั้นตอน / แนวทางการปฏิบัติงานหรือ
ระเบียบเพื่อปองกันผลประโยชนทบั ซอนหรือไม

4.2การสรางวัฒนธรรมเพื่อใหเกิด
วัฒนธรรมที่ไมทนตอการทุจริตจน
กอใหเกิดวัฒนธรรมในการรวม
ตอตานการทุจริตได : สราง

1) เมื่อรูหรือพบเห็นการกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
ขาราชการและเจาหนาที่ ตองรายงานการกระทํานั้นตอผูอาํ นวยการ
อพท. ทันที

สบก.

ดานที่ 5
ดาน
คุณธรรม
การทํางาน
ใน
หนวยงาน

วัฒนธรรมองคกรเพื่อใหเจาหนาที่
ไมทนตอการทุจริตจนกอใหเกิด
วัฒนธรรมในการรวมตอตานการ
ทุจริตไดตามหลักนิติธรรม ภาระ
รับผิดชอบโดยยึดหลักความ
ถูกตอง และความซื่อสัตย
4.3 การปองกันและปราบปราม
ระดับ 5
การทุจริตในองคกร ไดแก การ
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต การ
ตรวจสอบถวงดุลภายในหนวยงาน
ประกอบดวย :

โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง
(1) มีการรวมกลุมเพื่อการบริหารงานที่โปรงใส และมีสายดวนแจง
ผูอํานวยการ อพท.

นโยบายที่ 1 ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามแผนปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองคกรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1) ใหหัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวขอกับการดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ กํากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามผล
การดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง
(1) กําหนดใหหนวยงานที่เกีย่ วของกับการดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
แผนปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบรายงานผลการดําเนินงานทุกไตร
มาส
นโยบายที่ 2 สงเสริมใหมีการรวมกลุมตรวจสอบถวงดุลการบริหารงาน
ใหเกิดความถูกตอง โปรงใสในองคกร
1) เปดโอกาสใหเจาหนาที่มกี ารรวมกลุมตรวจสอบถวงดุลการ
บริหารงาน
โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง
(1) เจาหนาที่ในกลุมมีการแลกเปลีย่ นเรียนรู เสนอขอคิดเห็นเพื่อเสนอ
หนวยงานนําไปสูการปฏิบัติที่ถูกตอง

คณะทํางาน
สนับสนุน
คุณธรรม
และความ
โปรงใสฯ

5.1การกําหนดคูมือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่
ชัดเจนและเปนไปตามระเบียบ
ขั้นตอน และมีระบบปองกันและ
ตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวน
การปฏิบัตหิ นาที่ : ใชมาตรการ
เขมงวดกับการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักความถูกตองและความ
เสมอภาค ตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และขอบังคับ

1) จัดใหมีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลัก
2) จัดใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
3) เปรียบเทียบขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงานตามที่กาํ หนดไวในคูมือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กับการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริง การ
วิเคราะหปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และการเสนอแนวทางการแกไขปญหา หรือขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง
(1) จัดใหมีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานในกระบวนงานหลักทุก
กระบวนงานของอพท. โดยบุคลากรสามารถสืบคนมาใชประกอบการ

สบย. /สทช.
/สบก.

ตัดสินใจ และวางระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
5.2 คุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคล : ใหความสําคัญกับการ
พัฒนาบุคลากรใหเปนคนเกง คนดี
และมีความเชี่ยวชาญ เปนนัก
พัฒนาการทองเที่ยวอยางมือ
อาชีพ

1) บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลดวยความโปรงใส เปนธรรม ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง
(1) ดําเนินการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย อยางมีความ
ยุติธรรมและโปรงใสเปนไปตามกฎ ระเบียบขอบังคับที่อพท. กําหนด
(2) พัฒนาคุณภาพบุคลากรโดยการจัดฝกอบรมบุคลากรใหมีความเปน
มืออาชีพใชความสามารถอยางเต็มประสิทธิภาพ มีความรูคูคุณธรรม

งานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

5.3 คุณธรรมในการบริหาร
งบประมาณ : ใหความสําคัญกับ
การบริหารงบประมาณอยางเปน
ระบบ ตามหลักความโปรงใส หลัก
นิติธรรม และประสิทธิภาพ/
ประสิทธิผลโดยยึดหลักความ
คุมคาและตรวจสอบได
5.4 การมอบหมายงานที่มีความ
เปนธรรมเทาเทียม และไมเลือก
ปฏิบัติ : ใหความสําคัญกับการ
มอบหมายงานที่มีความเปนธรรม
เทาเทียม และไมเลือกปฏิบัติ

1) บริหารงบประมาณโดยใชหลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง
(1) บริหารงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานของอพท. เนนโปรงใส
ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน

งานการเงิน
/งานแผน
ยุทธศาสตร
องคกรและ
งบประมาณ

1) มอบหมายงานใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานใหเปนไปตามขอบังคับ กฎ
ระเบียบอพท. ที่เกี่ยวของ
โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง
(1) ใหความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงการพึงปฏิบัติตอเจาหนาที่
ผูใตบังคับบัญชาโดยนอมนําทศพิธราชธรรม พรหมวิหาร 4 และสังคห
วัตถุ 4 มาเปนนโยบายในการปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาหากเกิดความคับ
ขอใจในการปฏิบัติงานใหมาพูดคุยกับผูอ ํานวยการ อพท. ไดตลอดเวลา

สบก.

5.5 นโยบายที่ใหความสําคัญกับ
สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยและ
สงเสริมการปฏิบัติงาน : สงเสริม
สนับสนุนในการสราง
สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอ
การปฏิบัติงาน

1) จัดสภาพแวดลอมการทํางานตามความตองการของเจาหนาที่ที่
เหมาะสม จําเปน ที่เอื้ออํานวยและสงเสริมการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง
(1) จัดเครื่องมืออุปกรณเกี่ยวกับ IT ใหเหมาะสมกับหนาที่การ
ปฏิบัติงานของแตละสายงาน และจัดใหมีระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ ความปลอดภัยในการใชงาน การ
จัดสวัสดิการตามความตองการเจาหนาที่ตามกฎระเบียบที่กาํ หนด จัด
โครงการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

สบก.

ดานที่ 6
ดานการ
สื่อสาร
ภายใน
หนวยงาน

6.1 รูปแบบวิธกี ารการสื่อสารเพื่อ ระดับ 5
ถายทอดเกีย่ วกับนโยบายทั้ง 5
ดาน ใหเจาหนาที่ในหนวยงาน
รับทราบเพื่อใหเกิดความตระหนัก
และใหความสําคัญถึงการ
ปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความ
โปรงใส : ใหความสําคัญกับเนื้อหา
ชองทาง วิธกี าร และความถี่ในการ
สื่อสาร เพื่อถายทอดเกีย่ วกับ
นโยบายทั้ง 5 ดาน ตามหลัก
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลให
เจาหนาที่ทุกระดับ รับรู เขาใจ
และนําไปปฏิบัติอยางมีคุณธรรม
และความโปรงใส

1) ถายทอดนโยบายการสรางคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานให
เจาหนาที่ทุกระดับ รับรู เขาใจและนําไปปฏิบัติอยางมีคุณธรรมและความ
โปรงใส
โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง
(1) มีการเนนย้ํานโยบายการสรางคุณธรรมและความโปรงใสใน
หนวยงานในการประชุมผูบริหารหนวยงานทุกครั้ง และหนวยงานจะตอง
ปฏิบัติตามนโยบายการสรางคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานอยาง
เครงครัด
(2) เผยแพรนโยบายการสรางคุณธรรมและความโปรงใส ผานชองทางที่
หลากหลาย เพือ่ ใหเจาหนาที่สามารถเขาถึงงาย รวดเร็ว

สบก. /งาน
สื่อสาร
ภายใน

