การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตจังหวัดภูเก็ต
จัง หวั ดภู เก็ ตได้น าผลการวิเ คราะห์ค วามเสี่ย งมาก าหนดเป็น มาตรการ วิธี การควบคุ ม
เพื่อป้องกันการทุจริตของจังหวัดภูเก็ตสาหรับความเสี่ยงการทุจริตที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงที่สุด ได้ดังนี้
1. การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้ทรัพยากรของทางราชการ และการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลที่รู้จัก
1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้แต่งตั้งคณะทางานในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนิ นงานของหน่วยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ของจังหวัดภูเก็ต ตามคาสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 143/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.
2564 เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการให้ส่วน
ราชการในจังหวัดภูเก็ตนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยคานึงถึงความ
โปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร และ
การสร้างคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน ความโปร่งใส ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของ
ประชาน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1.2 ผู้ว่าราชการจังหวัด ภูเก็ต ได้ประกาศเจตจานงสุจริต ในการบริหารงานของจัง หวัด
ภูเก็ต และกาหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ส่วน
ราชการและหน่วยงานถือปฏิบัติ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยบริหารงานและปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล การสร้างค่านิยมและทัศนคติให้มีจริยธรรม มุ่งเน้นผลประโยชน์ของราชการเป็นหลัก
และกล้าหาญที่จะรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด ดังนี้
1) การบริ หารงานและปฏิบัติง านตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่ง ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่ง ใส และเป็นธรรม มีการให้เปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทราบ
2) การสร้างค่านิยมและทัศนคติบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความอดทน อด
กลั้น และเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ มีการปลูกฝัง อบรมบ่มเพาะและถ่ายทอดแก่กันในหน่วยงาน โดยมุ่งเน้น
ผลประโยชน์ของราชการเป็นหลัก และกล้าหาญที่จะรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด
3) การส่งเสริมให้เกิดความโปร่ง ใสในทุกกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามที่ก ฎหมายกาหนด และเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ ามามี ส่วนร่ว มในการแสดงความคิด เห็น และการ
บริหารงานเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กระทาการ
ทุจริตในเชิงนโยบาย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่หน่วยธุรกิจเอกชน หรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่น
ใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4) การประชาสัมพันธ์ ช่องทางข้อมูลข่าวสาร การรับแจ้งข้อมูลการทุจริต ร้องเรียน
และร้องทุกข์ ผ่านหน่วยงานต่างๆ
5) การกาหนดมาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต กรณีมีการทุจริตหรือละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่
/ประกาศเจตจานง …

-2ประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดภูเก็ต (ฉบับภาษาไทย)

ประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดภูเก็ต (ฉบับภาษาอังกฤษ)

/นายณรงค์ …

-3นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้
ส่วนราชการและหน่วยงานถือปฏิบัติ อย่างเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน อันเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เมื่อวันที่ 7 เมษยน 2564 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

2. การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ได้ ก าหนดมาตรการเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมและคุ ณ ธรรม
ในองค์กร เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ได้ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต นาไปใช้ในการบริหารงาน และแจ้งให้ข้าราชการ
และบุคลากรของสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการ
นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ตยังได้ประชุมคณะอนุกรรมการการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจัง หวัดภูเก็ต เพื่อขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชันในจังหวัดภูเก็ต เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสานึกของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตร่วมกัน
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ จากรูปภาพ ดังนี้
2.1 กิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2563
ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

/2.2 การประชุม …

-4–
2.2 การประชุมคณะอนุกรรมการการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

/3. จังหวัดภูเก็ต ...

-53. จังหวัดภูเก็ต กาหนดมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตของจัง หวัด ภูเก็ต โดยให้
หัวหน้า ส่วนราชการในจั งหวัด ภูเก็ตบริหารงานด้ วยความซื่อ สัตย์สุ จริตและตรวจสอบการปฏิบัติง านของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย
และกาหนดมาตรการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้จัดทาประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง มาตรการการ
เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดาเนินการงานของหน่วยงาน และประกาศ
จัง หวั ดภูเก็ ต เรื่ อง นโยบายต่อต้ านการรับสิ นบน เพื่อเป็นการป้องกันการทุ จริ ตและประพฤติมิช อบของ
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับในจังหวัดภูเก็ต ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามข้อ
กฎหมาย และเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานของจัง หวัดภูเก็ต โดย
กาหนดให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และบุคลากรภาครัฐทุกระดับ ได้รับทราบและถือปฏิบัติ
ตามประกาศจังหวัดภูเก็ตในเรื่องดังกล่าว และกาหนดให้ ส่วนราชการรายงานมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ให้จังหวัดภูเก็ตทราบ จานวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ (วันที่ 1 ตุลาคม
๒๕๖3 ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4) ภายในวันที่ 1 เมษายน ๒๕๖4 และครั้งที่ ๒ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖4
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4) ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕64
4. จังหวัดภูเก็ตได้กาหนดแนวทางและมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสจังหวัดภูเก็ต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้
4.1 ด้านการปฏิบัติหน้าที่ จังหวัดภูเก็ตได้กาหนดแนวทางให้ส่วนราชการประจาจังหวัด
เผยแพร่ข้อมูลการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน และเว็บไซต์จังหวัด
ภูเก็ต https://www.phuket.go.th และช่องทางอื่นๆ ต่อสาธารณะเพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทราบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงาน
4.2 ด้านการใช้งบประมาณ จังหวัดภูเก็ตได้กาหนดแนวทางให้ส่วนราชการประจาจังหวัด
เปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและเผยแพร่แผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจาปี การจัด ซื้อจั ดจ้ าง หรื อการจัด หาพั สดุ ให้บุค ลากรในหน่ว ยงานและสาธาณชน
รับทราบอย่างชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และนาขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบัน
4.3 ด้านการใช้อานาจ ผู้ว่าราชการจังหวัดภู เก็ตได้ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง นโยบาย
การต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
(1) ไม่ถามนาถึงการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกานัลหรือประโยชน์อื่นใด
(2) ไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
(3) ไม่ยินยอมให้บุคคลในครอบครัวใช้ตาแหน่งหน้าที่ของตนในการเรียกรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
(4) กรณีจาเป็นต้องให้ ต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือ
ตามปกติประเพณีนิยม หรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างยุคคล ก่อนการให้หรือรับ
ของขวัญของที่ระลึก ของกานัลหรือประโยชน์อื่นใด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้หรือรับแก่กันนั้น ต้องมีมูลค่าในการรับ
จากบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท หากเกิน 3,000 บาท ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ทั้งนี้
ให้พึงระวังการตีมูลค่าของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดต่ากว่าความเป็นจริง
/4.4 ด้านการ …

-64.4 ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ จังหวัดภูเก็ตได้กาหนดแนวทางให้ส่ วนราชการ
ประจ าจั ง หวัด จั ด ทาผั ง ขั้น ตอนหรื อ คู่มื อ การขออนุ ญ าตเพื่ อ ยืม ทรั พย์ สิ น ของราชการไปใช้ป ฏิ บั ติง านใน
หน่วยงานให้มีความสะดวกและชัด เจนมากขึ้น และนาขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็ น
ปัจจุบัน
4.5 ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต จังหวัดภูเก็ตได้ดาเนินการ ดังนี้
1) จังหวัดภูเก็ตได้แจ้งส่วนราชการประจาจังหวัดให้ตรวจสอบข้อมูลช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อนามาปรับปรุงข้อมูลช่องทางการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จังหวัดภูเก็ตให้ครอบคลุมส่วนราชการประจาจังหวัดภูเก็ตทุกส่วน และ จะได้เผยแพร่ทางเว็ บไซต์จังหวัดภูเก็ต
ต่อไป
2) ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่องประกาศเจตจานงสุจริตใน
การบริหารงาน และได้แจ้งส่วนราชการทุกส่วน อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ
3) จังหวัดได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ
จังหวัดภูเก็ต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ฯ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
4.6 ด้านคุณภาพการดาเนินงาน จังหวัดภูเก็ตได้กาหนดแนวทางให้ส่วนราชการประจา
จังหวัดนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มาปรับปรุงคุณภาพการดาเนินงานและพัฒนาการให้บริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดียิ่งขึ้น
4.7 ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร จังหวัดภูเก็ตได้กาหนดแนวทางให้ส่วนราชการประจา
จัง หวัด กาหนดผู้ รับ ผิดชอบจั ดทาช่อ งทางในการรับ ฟัง ความคิดเห็น ข้อ เสนอแนะ และข้อร้ องเรียนของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีผลต่อการพัฒนาและดาเนินงานของหน่วยงาน เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์
จดหมาย กล่องรับฟังความคิดเห็น กิจกรรมต่างๆ เป็นต้น
4.8 ด้านการปรับปรุงการทางาน จังหวัดภูเก็ตได้กาหนดแนวทางให้ส่วนราชการประจา
จัง หวัด ดาเนิน การเปิ ดโอกาสให้ ผู้รับ บริก าร ผู้ม าติ ดต่อ หรื อผู้ มีส่ว นได้ ส่ว นเสี ย เข้า มามี ส่วนร่ว มในการ
ปรับปรุงการทางานของหน่วยงาน และจัดทาผังขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน โดยเผยแพร่ให้ประชาชนเข้ าถึง
ได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย ตลอดจนเห็นความสาคัญ ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและ
การให้บริการผ่านระบบ e-service
4.9 ด้านการเปิดเผยข้อมูล จังหวัดภูเก็ต ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ
ให้สาธารณชนได้รับทราบทางเว็บไซต์จังหวัดภูเก็ต https://www.phuket.go.th ให้เป็นปัจจุบัน
4.10 ด้ า นการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ได้ จั ด ท าประกาศจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เรื่ อ ง
มาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดาเนินการงานของหน่วยงาน
โดยจัง หวั ดภู เ ก็ ตได้ ก าหนดให้ ทุ ก ส่ว นราชการประจาจั ง หวั ด ปฏิบั ติ ต ามมาตรการการเปิ ด โอกาสให้ ภ าค
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดาเนินการงานของหน่วยงาน และปฏิบัติตามนโยบายการ
ต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกาหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนหรือวิธีการปฎิบัติการปฏิบัติ แนวทางกากับติดตามและการรายงานผลดาเนินการให้จังหวัดภูเก็ตทราบ

