แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จังหวัดภูเก็ต

สํานักงานจังหวัดภูเก็ต
กลุ่มงานอํานวยการ
โทร/โทรสาร ๐๗๖-๓๕๔-๘๗๕

คํานํา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จังหวัดภูเก็ต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จังหวัดภูเก็ต ฉบับนีจ้ ัดทําขึ้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ด้วยความตระหนักถึงภัยจากปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ และต้องการเข้ามามีส่วนร่วม
เป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการตอบสนองการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๔ มิติด้านการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ ๗ “ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” ให้บรรลุผลสําเร็จในทุกระดับขั้นของ
ความสําเร็จตามเกณฑ์ที่กําหนด
การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ ยังมีเจตนารมณ์เพื่อสร้างเครื่องมือประสานการดําเนินงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัด และพัฒนากลไกในการทํางานอย่างบูรณาการของส่วนราชการสังกัดบริหารส่วนภูมิภาคประจําจังหวัดและหน่วยงาน
ราชการสังกัดบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสํานักงานตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอีกด้วย การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ ได้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบภาครัฐของจังหวัด (ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓) ซึ่งได้ทบทวนและปัจจัยต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าทีโ่ ดยมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยการ
วิเคราะห์จากข้อมูลการสํารวจความพึงพอใจ ข้อมูลการร้องเรียนทีส่ ําคัญ และข้อมูลผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ เพื่อนําผลสรุปของการระดมความ
คิดเห็นต่างๆ ของที่ประชุมมาจัดทําแผนงานกิจกรรมและโครงการ พร้อมทั้งกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการทั้งที่ใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักในการจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ทุกส่วนราชการ
ในจังหวัดภูเก็ตได้นําไปดําเนินการให้เกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรมต่อไป

(นายตรี อัครเดชา)
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
๒

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จังหวัดภูเก็ต
๑. ที่ ม า
ตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนําแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ไปใช้เป็นกรอบทิศทางการประสานความร่วมมือในการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยกําหนด
เพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ มีมติเห็นชอบเรื่องแผนปฏิรูประบบบริหาร
ภาครัฐ กําหนดการปรับเปลี่ยนรัฐธรรมนูญและค่านิยมเพือ่ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐประพฤติปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนและการลดการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งออกตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๓ เรื่องแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด ดังนั้น สํานักงาน ก.พ.ร. จึงได้ริเริ่มจัดทํา
โครงการสร้างราชการใสสะอาดภายใต้แผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด โดยกําหนดให้ทุกจังหวัดจัดทําแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้นใน
การดําเนินการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดขึ้นทุกปี

๒. วัตถุประสงค์
๑.) เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตและโปร่งใสของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกคนของจังหวัดภูเก็ต
๒.) เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าทีท่ ุกคนของจังหวัดภูเก็ต มีจิตสํานึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่ติดสินบน มุง่ มั่นทํางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีคณ
ุ ธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริต คอรัปชั่น มุ่งสู่ราชการไทย ใสสะอาด
๓.) เพื่อประสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๔.) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓. เป้าหมาย
๑. ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ องจังหวัดภูเก็ต มีจิตสํานึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบ
๒. จังหวัดภูเก็ต มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าทีแ่ ละสามารถจัดการกับกรณีการทุจริต
และประพฤติมชิ อบอย่างรวดเร็ว และโปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง
๓. ประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
๔. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อํานาจให้เหมาะสม
๕. พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓

๔. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก ๔ ประการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกจิตสํานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วนของจังหวัดภูเก็ต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นและประพฤติมิชอบที่อาจจะเกิดขึ้นในราชการทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างบุคลากรมืออาชีพ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๕. หน่วยดําเนินการ
ส่วนราชการสังกัดบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่เป็นหน่วยงานหลักๆ ทีส่ าํ คัญของจังหวัดภูเก็ต
๖. ผลที่คาดหวัง
๑. ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ องจังหวัดภูเก็ต มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน มีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
๒. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
๓. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ในห้วงปีงบประมาณ ๒๕๕๔
๘. การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานให้สํานักงานจังหวัดภูเก็ตทราบ ภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

๔

ปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดภูเก็ต
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กระบวนการ/การดําเนินการ
- ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล/ทบทวนแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๔
- วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การ
ปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของโครงการสําคัญที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๕ โครงการ
- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนปฏิบัติการฯ ให้ส่วน
ราชการต่างได้ทราบ หากมีการแก้ไขหรือบูรณาการ
ร่วมกันของส่วนราชการต่างๆ
- ส่งแผนปฏิบัติการฯ ให้สํานักงาน ป.ป.ท.
- ทุกส่วนราชการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- สํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย
เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการป้องกันและปราบปราบ
การทุจริต (อย่างน้อย ๒๐๐ ชุด)
- ทุกส่วนราชการรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
-จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนฯ
-ส่งสรุปผลการดําเนินการฯ ตามแผนให้สํานักงาน
ป.ป.ท.

หน่วยงานรับผิดชอบ
สํานักงานจังหวัดภูเก็ต/
คณะทํางานจัดทําแผนฯ

ระยะเวลาดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

สํานักงานจังหวัดภูเก็ต/
คณะทํางานจัดทําแผนฯ
สํานักงานจังหวัดภูเก็ต
สํานักงานจังหวัดภูเก็ต
ส่วนราชการต่างๆ
ในจังหวัดภูเก็ต
สํานักงานจังหวัดภูเก็ต/
คณะทํางานจัดทําแผนฯ
ส่วนราชการต่างๆ
ในจังหวัดภูเก็ต
สํานักงานจังหวัดภูเก็ต
สํานักงานจังหวัดภูเก็ต

๒๕

๓๑
๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกจิตสํานึก ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วนของจังหวัดภูเก็ต
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้แก่หน่วยงานภาครัฐในจังหวัด บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและ
รับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วน เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบวินัย ที่จะเป็นกลไก
ในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจน เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
- การสร้างจิตสํานึกและ
ค่านิยมข้าราชการ

- การสร้างวินยั ข้าราชการ
- การรณรงค์ด้านคุณธรรม
จริยธรรมแก่ขา้ ราชการ

- การให้ความเป็นธรรมแก่
ข้าราชการทุกระดับ

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เป้าหมาย

งบประมาณ

- จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดินวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
- จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
วันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔๔
- จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดินวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสริมสร้างและพัฒนาให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผใู้ ต้บังคับบัญชากระทํา
ผิดวินัย (หนังสือ ก.พ. ที่ นร. ๑๐๑๑/ว.๔๓)
- จัดรณรงค์สร้างจิตสํานึกและประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (แผ่นพับ/บอร์ด
นิทรรศการ)
- จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม
และการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ร้อยละ ๙๐ ของ
ข้าราชการทั้งจังหวัด
ร้อยละ ๙๐ ของ
ข้าราชการทั้งจังหวัด
ร้อยละ ๙๐ ของ
ข้าราชการทั้งจังหวัด
ข้าราชการเป้าหมาย
จํานวน ๑๒๐ คน

งบปกติ

- รณรงค์ให้ส่วนราชการมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม

งบปกติ
งบปกติ
รอจัดสรร

อย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครัง้

งบปกติ

อย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครัง้

งบปกติ

๒ ครั้ง/ปีงบประมาณ

งบปกติ

ผู้รับผิดชอบ/ผู้สนับสนุน
สํานักงานจังหวัดภูเก็ต/
ทุกส่วนราชการ
สํานักงานจังหวัดภูเก็ต/
ทุกส่วนราชการ
สํานักงานจังหวัดภูเก็ต/
ทุกส่วนราชการ
สํานักงานจังหวัดภูเก็ต
สํานักงานจังหวัดภูเก็ต
อําเภอ/ส่วนราชการที่
ให้บริการประชาชน
สํานักงานจังหวัดภูเก็ต
สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดภูเก็ต
สํานักงานจังหวัดภูเก็ต/
ทุกส่วนราชการ
๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นและประพฤติมิชอบที่อาจจะเกิดขึน้ ในราชการทุกระดับ
วัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ส่งเสริมบทบาทแลกการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุลรวมถึง
การสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์
- พัฒนาช่องทาง
และกลไกในการรับ
แจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสให้มคี วาม
สะดวกหลากหลาย

โครงการ/กิจกรรม
- จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเพิ่มขึ้น
(โครงการกล่องดําทุจริต)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
จํานวนช่องทางที่เพิ่มขี้น
/ปริมาณเรื่องร้องเรียน

- ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้สิทธิในการรับรู้และ
ทุกส่วนราชการ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- แจ้งเวียนระเบียบ ข้อกฎหมายที่สําคัญ ให้ส่วนราชการผ่านทาง
ส่วนราชการในจังหวัด
เว็บไซด์และเอกสารอย่างเปิดเผย
ร้อยละ ๘๕ มีส่วนร่วม
- ส่งเสริมการมีส่วน
- สร้างเครือข่ายดํารงธรรมภูเก็ต เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต มีสมาชิกเข้าร่วมเกิน
ร่วมของภาคประชาชน
๒๐๐ คน
องค์กรส่วนท้องถิ่น
- ร่วมรณรงค์ในสื่อทุกแขนง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ติดตามตรวจสอบการ ในการเฝ้าระวังการทุจริต
ทุจริต
- จัดประชุมกํานัน/ผู้ใหญ่บ้านระดับอําเภอ เป็นประจําทุกเดือน
เดือนละครั้ง
- จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เป็น
เดือนละครั้ง
ประจําทุกเดือน
- การชมเชยผูม้ ีส่วน - มอบเกียรติบตั รชมเชยแก่ข้าราชการ/ประชาชนที่มีส่วนช่วยในการ อย่างน้อย ๖ ครั้ง
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ร่วมในการป้องกัน
การทุจริต

งบประมาณ
งบปกติ

ผู้รับผิดชอบ/ผู้สนับสนุน
สํานักงานจังหวัดภูเก็ต/
ทุกส่วนราชการ

งบปกติ

สํานักงานจังหวัดภูเก็ต/
ทุกส่วนราชการ

งบปกติ

งบปกติ
งบปกติ

สํานักงานจังหวัดภูเก็ต/
ทุกส่วนราชการ
ศูนย์ดาํ รงธรรมจังหวัด/
ศูนย์ดาํ รงธรรมอําเภอ
สํานักงานจังหวัดภูเก็ต/
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
อําเภอทุกอําเภอ
สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

งบปกติ

สํานักงานจังหวัดภูเก็ต

งบปกติ
งบปกติ

๗

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
วัตถุประสงค์ มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจให้เหมาะสมชัดเจน และมีประสิทธิภาพ สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐก้บภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วัตถุประสงค์
- พั ฒ นาระบบและ
กลไกในการตรวจสอบ
ควบคุ ม และถ่ ว งดุ ล
ก า ร ใ ช้ อํ า น า จ ใ ห้
เหมาะสม ชัดเจน และ
มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม
- ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นกลไก
การต่อต้านการทุจริตโดยเน้นการกระจายอํานาจให้แก่ทกุ ภาคส่วน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ผู้รับผิดชอบ/ผู้สนับสนุน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

งบประมาณ

๓ ครั้ง/ต่อปี

งบปกติ

สํานักงานจังหวัดภูเก็ต

งบปกติ

สํานักงานจังหวัดภูเก็ต

งบปกติ

ศูนย์ดาํ รงธรรมจังหวัดภูเก็ต

งบปกติ

ศูนย์ดาํ รงธรรมจังหวัดภูเก็ต

งบปกติ

ศูนย์ดาํ รงธรรมจังหวัดภูเก็ต

งบปกติ

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด

งบปกติ

สํานักงานจังหวัดภูเก็ต

- กําหนดให้มกี ารตรวจสอบ/ควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงิน
ทุกวันทําการ
อย่างเป็นระบบทุกวันทําการ
- ดําเนินการสืบสวน สอบสวนหากมีการร้องเรียนด้านการทุจริต
ทุกคดีที่มีการร้องเรียน
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส และยุติธรรม
- การอํานวยความ
- ปรับปรุงศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดภูเก็ตเพื่อบริการประชาชนที่มา
ผูม้ าร้องเรียนร้อยละ
สะดวกและการ
ติดต่อให้ได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว และคล่องตัว
๙๐ มีความพึงพอใจ
ตอบสนองความ
- ปรับปรุงการระบบการจัดเก็บ/ประมวลผล/การแจ้งผลการ
ผู้มาร้องเรียนร้อยละ
ต้องการของประชาชน ดําเนินงานของข้อมูลการร้องเรียน
๙๐ มีความพึงพอใจ
๘ หน่วยงาน
- เสริมสร้างระบบการ - ดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในและตรวจสอบการ
ตรวจสอบภายในเป็น ดําเนินการทางด้านการเงินของหน่วยงานภาครัฐ
(Financial & Compliance Audition)
ประจําทุกปี
- เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม - จั ดระบบอิ นเตอร์ เน็ตเพื่อทําการเผยแพร่ประชาสัม พันธ์ข้อมูล จํานวนผู้เข้าชมเกิน
๑๐,๐๐๐ ครั้ง
เข้ ม แข็ ง แก่ ห น่ ว ยงาน ข่าวสารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต

๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (สร้างบุคลากรมืออาชีพ)
วัตถุประสงค์ มุ่งพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการ
ทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน รวมถึงองค์กรอื่นระหว่างประเทศ
วัตถุประสงค์
- จัดอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อด้านพัฒนา
ศักยภาพและขีด
ความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม
- จัดอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐหลักสูตรการรู้ทนั ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผู้เข้ารับการอบรม
๘๐ คน

รอการจัดสรร

ผู้รับผิดชอบ/ผู้สนับสนุน
สํานักงานจังหวัดภูเก็ต

- ศึกษาดูงานหน่วยงานด้านอํานวยความยุติธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ผู้เข้ารับการอบรม
รอการจัดสรร
สํานักงานจังหวัดภูเก็ต
บุคคลกรในการสืบสวนการทุจริต
๘๐ คน
- ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ
๓ ครั้ง
งบปกติ
สํานักงานจังหวัดภูเก็ต
ปราบปรามการทุจริตในระหว่างหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง
งบปกติ
สํานักงานจังหวัดภูเก็ต
ส่งบุคคลากร
- สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกัน
ร้อยละ ๕๐
และปราบปรามการทุจริต/กฎหมาย/การตรวจสอบภายในที่
ของการอบรม
หน่วยงานอื่นหรือสถาบันการศึกษาดําเนินการ
- การสร้างแรงจูงใน - มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานข้าราชการชั้นผู้น้อย/
ร้อยละ ๕๐
งบสํานักงานกาชาด สํานักงานกาชาดจังหวัดภูเก็ต/
และเชิดชูเกียรติ
ลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการ/ อส. ที่สนับสนุนงานด้านการ
ของผู้รับทุน
จังหวัด
แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภูเก็ต
หน่วยงานและบุคคล ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภายในองค์กร
๑ ครั้ง/
งบปกติ
ศูนย์ดาํ รงธรรมจังหวัดภูเก็ต
- มอบรางวัล “เครือข่ายดํารงธรรมดีเด่นจังหวัดภูเก็ต” ให้แก่
ไม่เกิน ๑๒ ท่าน
สมาชิกเครือข่ายดํารงธรรมจังหวัดภูเก็ตที่ช่วยเหลือ
สาธารณประโยชน์และร่วมชี้เบาะแสการทุจริต
- เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ - วัดระดับมาตรฐานทางการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและ
ร้อยละ ๘๐ ของความ
งบปกติ
หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
ด้ า นการเรื่ อ งราว
ปราบปรามทุจริตภาครัฐของประชาชน
พึงพอใจของผูร้ ับบริการ
ร้ อ งทุ ก ข์
- ประชุมผู้รับผิดชอบศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ประจํา
๑๒ ครั้ง/ปี
งบปกติ
ศูนย์ดาํ รงธรรมจังหวัดภูเก็ต
ศูนย์อํานวยความเป็นธรรมอําเภอทุกแห่ง เป็นประจําทุกเดือน
๙
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