แผนปฏิบตั กิ ารป้ องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดภูเก็ต

คานา
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดภูเก็ต จัดทาขึ้นตามกรอบการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิช อบ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561 - 2565) และนโยบายกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้เ ป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการ การกากับ ติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัง หวัดภูเก็ต ประกอบเนื้อหา 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1
นโยบายสาคัญและกรอบแนวทางการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดภูเก็ต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ต
ว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และส่วนที่ 3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการด้าน
การป้องกันปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะเป็นประโยชน์แก่
ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต ในการบริหารจัดการ การกากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุดต่อไป

จังหวัดภูเก็ต
ตุลาคม 2564

สารบัญ
หน้า
 กรอบ/แนวความคิด

๑

 กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

๑

 ความเชื่อมโยง และความสอดคล้อง

6

 กรอบแนวทางการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
จังหวัดภูเก็ต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11

 ยุทธศาสตร์จงั หวัดภูเก็ตว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปราบการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดภูเก็ต

15

-๑-

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จังหวัดภูเก็ต
๑. กรอบแนวคิด / ที่มา
รัฐบาลได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) และให้หน่วยงานภาครัฐ
แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ ชาติ ฯ ไปสู่ก ารปฏิบั ติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบั ติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติ ราชการประจาปี ไปสู่ก ารปฏิบั ติ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในแนวทางและวิธีการนายุทธศาสตร์ชาติฯ แปลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนให้หน่วยงานสามารถเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติฯ และนาไปแปลงเป็นแผนงานตามภารกิจของหน่วยงานได้ รวมทั้งเพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถทราบได้ว่าควรปฏิบัติงานอย่างไรให้สอดคล้องและบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ฯ ด้วยเหตุนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงได้กาหนดแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่ อใช้เป็น
กรอกแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป
จังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยเนื้อหา ๓ ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่ ๑ นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๒. กรอกแนวทางการดาเนินงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดภูเก็ต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ส่วนที่ ๓. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางการบริหารจัดการการกากับดูแล เร่งรัด ติดตามประเมินผลการดาเนินงานฯ และประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการภายในจังหวัดภูเก็ตต่อไป

๒. กฎหมาย ระเบียบ และกรอกแนวทางที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๓/๑ “การบริ หารราชการแผ่นดิน ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติง าน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไ ม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น
การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการจัดสรรงบประมาณ
การบรรจุและการแต่งตั้งบุคคลเข้าดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ต้องคานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
/ ในการปฏิบัติ

-๒ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ ปฏิบัติง าน
การมีส่วนของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการ
ให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติได้”
๒.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๖ “หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
(๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
(๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
(๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
(๖) ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
๒.๓ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๓๔ การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า โดยให้ข้าราชการ
ปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพคุณธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มาตรา ๔๒ การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คานึงถึงระบบคุณธรรมดังต่อไปนี้
(๑) การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งต้องคานึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค
ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ
(๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องคานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิ ทธิภาพขององค์กรและลักษณะของงานโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่าง
ไม่เป็นธรรม
/(๓) การพิจารณา

-๓(๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตาแหน่งและการให้ประโยชน์อื่นแก่ข้าราชการ ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณา
จากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติและจะนาความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบมิได้
(๔) การดาเนินการทางวินัย ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ
(๕) การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง
มาตรา ๗๒ ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ดาเนินการ ให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือน เพื่อให้ข้าราชการ
พลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญ และกาลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที่ ก.พ. กาหนด
มาตรา ๗๓ ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรมและเที่ยงธรรม และเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ดารงตน
เป็นข้าราชการที่ดี
มาตรา ๗๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการ ตามที่ส่วนราชการกาหนดไว้ โดยมุ่ง ประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติ
และศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การยึดมั่นและยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง
(๒) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
(๓) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
(๔) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
(๕) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
๒.4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อ ๑ ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทาในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม
ข้อ ๒ ข้าราชการต้องมีจิตสานึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ข้อ ๓ ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
ข้อ ๔ ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตาแหน่ง หน้าที่ และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
/ข้อ ๕ ข้าราชการ

-4ข้อ ๕ ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
ข้อ ๖ ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชน โดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรม
ข้อ ๗ ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูล
ข่าวสารที่ได้มาจากการดาเนินงานเพื่อการในหน้าที่และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
ข้อ ๘ ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด
ข้อ ๙ ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข้อ ๑๐ ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงตน รักษาชื่อเสียง และรักษาภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม
2.5 สหประชาชาติ กาหนดหลัก ๓ ประการสาหรับเจ้าที่รัฐ
(๑) เจ้าหน้าที่รัฐ (ตามนิยามของกฎหมายของประเทศนั้นๆ) เป็นตาแหน่งที่ได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ ดังนั้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงต้องมีความซื่อสัตย์ต่อประโยชน์ของสาธารณะ
(๒) เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วยความซื่อสัตย์ (Integrity) ภายใต้กฎหมายและนโยบายการบริหาราชการ
และต้องใช้ทรัพยากรของรัฐซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดเสมอ
(๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ ยุติธรรม และปราศจากความชอบส่วนตนหรืออคติ ไม่เอนเอียงหรือให้ประโยชน์แก่กลุ่มใด
หรือบุคคลใดเป็นพิเศษไม่ใช้อานาจในทางที่ผิดหรือเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
2.6 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาที่สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก
“ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาลมีลักษณะเปิด
กว้างเชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนใน
สังคมต้องการร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง
เป้าหมายที่ 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
การบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส การทุจริตประพฤติมิชอบลดลง ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกระทรวงมหาดไทยเพิ่มขึ้น
/2.7 แผนแม่บท

-52.7 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ซึ่งประกอบด้วย 2 แผนย่อย
ได้แก่ 1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุ่งการพัฒนา “คน” โดยปรับพฤติกรรมคนทุกกลุ่มในสังคม และการพัฒนา “ระบบ” ที่ให้ความสาคัญกับการ
ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปั ญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน และ 2)การ
ปราบปรามการทุจริต ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการ และกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต
1) เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวทางการพัฒนา 1) การปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็ก
และเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ 2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 3) พัฒนา
ค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวม 4) ปรับ “ระบบ”
เพื่อลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ และ 5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เป้าหมายของแผนย่อย 1) ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และ 2) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ คะแนนการประเมินคุณธรรม และโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน
2.8 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และพฤติมิชอบ พ.ศ. 2561-2565
1) เป้าหมายรวม คือ ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI ) อยู่ใน 20 อันดับแรกของ
โลกในปี 2579 มีจุดเน้นการปฏิรูปในระยะเวลา 5ปี
2) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ได้แก่ 1) ด้านการป้องกัน และเฝ้าระวัง โดยการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในกาต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และชี้เบาะแสเมื่อพบเห็ นการกระทาความผิด
โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย 2) ด้านการป้องปราม โดยการกาหนดให้มีมาตรการควบคุม กากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง (Integrity) สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลพินิจโดยสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และการกากับ
กิจการที่ดีอย่างแท้จริง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และตรวจสอบได้ 3) ด้านการปราบปราม ได้แก่ การยกระดับการบังคับใช้
มาตรการทางวินัย มาตรการปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระทาการทุจริตและประพฤติ มิชอบอย่าง
เคร่งครัดรวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน และ 4) ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ ปรับปรุงกลไกการประสานการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ และจัดตั้งสถาบันการสร้างเสริมสมรรถนะด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
/๓. ความสอดคล้อง
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๓. ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาไทย และจังหวัดภูเก็ต
3.1 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกระทรวงมหาดไทย
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กาหนดนโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสาหรับข้ าราชการ และ
บุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนาหน่วยงานให้ดาเนินงานตามภารกิจด้ว ยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต จึงกาหนดแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยถือปฏิบัติ และการดาเนินการ ดังนี้
1. บริหารและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่ง ตอบสนองความต้องการของประชาขนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส แล ะ
เป็นธรรม
2. ปลูกฝังค่านิยม และทัศนคติให้บุคลากรในการสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และการดาเนินชีวิต
3. ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดาเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดาเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย
5. กรณีพบการทุจริตจะดาเนินการสอบสวน และลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง
- เป้าหมายหลัก
ค่าคะแนน ITA ของ มท. เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
- วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ตามวัตถุประสงค์หลักในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต
2. เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่โปร่งใส ทุจริตคอร์รัปชันของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมุ่งเน้นกลไกการมีส่วนร่วมของประชารัฐเน้นการร่วมคิด
ร่วมทา ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมติดตามประเมินผล โดยการแก้ที่สาเหตุของปัญหาการปลูกจิตสานึกความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ รักษาวินัยของข้าราชการ การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนค่านิยมอื่น ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควร และมีคุณค่า และจัดอบรมให้ความรู้ ในการปฏิบัติงาน ตามภารกิจที่สุ่มเสี่ยง
ต่อการกระทาให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใส และการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น ระบบการประมูล การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ การจัดซื้อจัดจ้าง มีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่อง
ร้องเรียน มีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน
/3. เพื่อขยายผล

-73. เพื่อขยายผลการดาเนินงานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างเครือข่ายร่วมต่อต้านการทุจริตในประเทศ แสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วน
อื่น ๆ ที่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล
4. เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยยึดถือเป็นกรอบการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความ
มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐมุ่งสู่เป้าหมายหลัก คือ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาล

3.2 ยุทธศาสตร์ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ส่งเสริมให้มีระบบ และการบวนการกล่อม
1.1 พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
เกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
1.2 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2. ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2.1 นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาสังคม และการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
เป็นเครื่องมือต้านทุจริต
2.2 พัฒนาระบบ และจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน
3.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
(Community)
3.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคม และ/หรือกฎหมาย
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและ
เหตุผล
3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
/ยุทธศาสตร์ที่ 2

-8ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริต
1.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
เชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
1.2 พัฒนากรอบชี้นาการกาหนดนโยบายตามหลักธรรมาธิบาล
2. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และ 2.1 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร
ท้องถิ่น
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ
1.2 พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการป้องกัน
การทุจริต
1.3 พัฒนากลไกการกากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
2.2 กาหนดกลไกการติดตาม และประเมินผลการนาเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
3. พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.1 พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือ
เพื่อลดปัญหาการทุจริต
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษาเรียนรู้ และหา
ข้อมูลเกี่ยวกับ การป้องกันการทุจริต (กาหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิง
4.1 พัฒนา และยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิง
5.1 พัฒนา และยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ให้มีความมืออาชีพ
สร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการ
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ทุจริต
/ยุทธศาสตร์ที่ 4

-9ยุทธศาสตร์ที่ 4 “ปฏิรูปกลไก และกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว
เข้าถึงได้โดยง่าย
1.2 การสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน

๓.3 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านต่างๆ รวม 11 ด้าน โดยด้านที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่ ๑๐ สรุปได้ดังนี้
นโยบายที่ 10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่น ดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ
ดาเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับ ความจาเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้ในระยะแรก
กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลา หรือใช้อานาจโดยมิชอบ
ก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทาธุรกิจการลงทุน
และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจาวันเป็นสาคัญ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน การแทรกแซงจาก
นักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมา ใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการ
ปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการดาเนินการต่อผู้กระทาการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้ง ให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐ
และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน อีกทั้งจะทากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้างการร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐการปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่งได้มี
คาวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
/๓.4 โครงการ
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๓.4 โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทยสะอาด”
กระทรวงมหาดไทยดาเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้นายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) คาสั่ง คณะรั กษาความสงบแห่ง ชาติ ที่ 69/2557 ลงวั นที่ 18 มิถุ นายน 2557
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและแนวทางดาเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดาเนินการ
ใน 3 ภารกิจหลัก ดังนี้
๑) การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ
๒) ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น
๓) สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อาเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ

/กรอบแนวทาง
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กรอบแนวทางการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดภูเก็ตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ตว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง จัง หวัดจึง ได้กาหนดยุทธศาสตร์ จัง หวัดภูเก็ตว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และสภาพปัญหาและสถานการณ์การดาเนินงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่
จริง ต้องมีการคานึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์จังหวัด การแปลงยุทธศาสตร์จังหวัด ไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์จังหวัด ให้คณะอนุกรรมการการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดภูเก็ตได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้
เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง
วิสัยทัศน์
“ภูเก็ตใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Phuket)”

คาอธิบายวิสัยทัศน์
จังหวัดภูเก็ตในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็น จังหวัดที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดย
ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รั กษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมี
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
พันธกิจ
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ
ให้มีมาตรฐานสากล”

/คาอธิบายพันธกิจ

- 12 คาอธิบายพันธกิจ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะเป็นการปฏิรูปกระบวนการดาเนินงานจากเดิมไปสู่กระบวนการทางานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจากการ
วางรากฐานทางความคิดของประชาชน ที่นอกจากตนเองจะไม่กระทาการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมจังหวัดภูเก็ตอีกต่อไป ประชาชน
จังหวัดภูเก็ตต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ การขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ขณะ เดียวกัน
กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้องเป็นที่ไว้วางใจ และได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนว่าจะสามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ ของชาติและประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว เป็นธรรม และเท่าเทียม ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสของจังหวัดภูเก็ตในทุกมิติให้มีมาตรฐานตามการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖5
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่ต่ากว่าระดับสูง
วัตถุประสงค์หลัก
๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจากประชาชน
๕) ระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่ต่ากว่าระดับสูง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การ
ดาเนินงานหลักออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
2. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
3. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
4. ปฏิรูปกลไก และกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
/กลไกการดาเนินงาน

- 13 กลไกการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ตว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การจะบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ จังหวัดภูเก็ต ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต นั่นคือจังหวัดภูเก็ตจะได้รับผลการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่ต่ากว่าระดับสูง และพัฒนาไปสู่ระดับสูงมากได้นั้น จะต้องมีการให้ความสาคัญด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนหน่วยงาน และองค์กรต่างๆทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วมดาเนินงาน และร่วมตรวจสอบ
ประเมินผลผ่านผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ เนื่องจากการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั้น ไม่สามารถมอบหมายให้ องค์กรหรือกลุ่มองค์กรใดองค์กรหนึ่งรับผิดชอบแต่
เพียงผู้เดียว แต่จาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายในจังหวัด ยุทธศาสตร์ จังหวัดภูเก็ตว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงได้กาหนดกลไกการ
ดาเนินงาน ดังนี้
๑) คณะกรรมการระดับนโยบายและปฏิบัติการ (Policy Integration) ประกอบด้วย
๑.๑) คณะอนุกรรมการการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการกลางใน
การพิจารณากาหนดนโยบายบูรณาการ แนวทางการดาเนินงาน หรือสั่งการ ดังนี้(1) กาหนดนโยบายในการบูรณาการผ่านกลไกของยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ตว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตครอบคลุมทั้งในเชิงประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัดทุกประเด็น
(2) กาหนดมาตรการในเชิง ยับยั้ง การทุจริตในกรณีที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ จัง หวัดหรือพิจารณาสั่ง การเร่ง ด่วนไปยัง ส่วนราชการเพื่อ
ดาเนินการตรวจสอบหรือออกคาสั่งยับยั้งการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐหรือโครงการต่าง ๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐได้
(3) สั่งการให้ส่วนราชการมีการกากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการดาเนินงาน ตามยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ตว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตต่อคณะกรรมการบูรณาการการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัด
(4) การบริหารและสนับสนุนปัจจัยแห่งความสาเร็จในการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ จังหวัดภูเก็ตว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
(5) รายงานผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ตว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อประชาชน ในทุกปีงบประมาณ
(6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ดาเนินงานตามที่คณะกรรมการฯ เห็นควร

/๑.๒) ทาการตรวจติดตาม

- 14 ๑.๒) ทาการตรวจติดตาม สังเกตการณ์และแนะนาการดาเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม เติมประจาปีงบประมาณ มี กรอบหน้ าที่การ
ดาเนินงานเบื้องต้น ดังนี้
กรอบหน้าที่การดาเนินงาน
(๑) ติดตาม สังเกตการณ์ เสนอแนะ และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามโครงการ/
กิจกรรมแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2) ติดตาม สังเกตการณ์ เสนอแนะ และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามโครงการ/กิจกรรม
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(3) รายงานผลการดาเนินการตามข้อ (๑) ให้คณะอนุกรรมการการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด
ภูเก็ต ทราบ
(4) ดาเนินการอื่ นๆ ตามที่ ผู้ว่า ราชการจั ง หวั ดภูเ ก็ต หรือ คณะอนุกรรมการการดาเนิน งานตามยุ ทธศาสตร์ชาติว่าด้ วยการป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตจังหวัดภูเก็ต มอบหมาย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปราบการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดภูเก็ต

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน จังหวัดภูเก็ต
ปีงบประมาณ 2565 (บาท)
ตัวชี้วัด
รวม
งบส่วน
ปริมาณงาน งบบูรณาการ
ราชการ งบประมาณ
หน่วยงาน
ภาครัฐใน
จังหวัดภูเก็ต
ไม่น้อยกว่า
1
2,450
2,450 ร้อยละ 95
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ป้องกันการ
ทุจริต

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยนับ

1

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้
แนวคิด “Zero Tolerance คนไทย ไม่
ทนต่อการทุจริต”
กิจกรรม

2

3

การประชุมคณะอนุกรรมการการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตจังหวัด
ภูเก็ต

ครั้ง

4

10,000

-

ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริตจังหวัด
ภูเก็ต

ปีงบประมาณ

1

32,550

-

การติดตาม
และวางแนว
10,000 ทางการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต
การ
บริหารงาน
และ
ขับเคลื่อน
ศูนย์
32,550 ปฏิบตั ิการ
ต่อต้านการ
ทุจริต
จังหวัดภูเก็ต

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : บาท)

ผลลัพธ์

ไตรมาส 1
หน่วยงาน หน่วยงาน
ภาครัฐใน ภาครัฐใน
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ทุกหน่วยงาน
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ป้องกันการ
ทุจริต
หน่วยงาน มีการติดตาม
ภาครัฐใน และวางแนว
จังหวัดภูเก็ต ทางการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต
หน่วยงาน ใช้ในการ
ภาครัฐใน บริหารงาน
จังหวัดภูเก็ต และ
ขับเคลื่อน
ศูนย์
ปฏิบตั ิการ
ต่อต้านการ
ทุจริตจังหวัด
ภูเก็ต

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงาน
จังหวัดภูเก็ต

2,450

-

-

-

สานักงาน
จังหวัดภูเก็ต
2,500

2,500

2,500

2,500

สานักงาน
จังหวัดภูเก็ต

8,000

8,000

8,000

8,550

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ

4

5

โครงการรักษามาตรฐานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
จังหวัดภูเก็ต

โครงการ

ปริมาณงาน งบบูรณาการ

1

86,600

งบส่วน
ราชการ

-

รวม
งบประมาณ

1

-

-

-

โครงการคัดเลือกข้าราชการกรมทีด่ ินผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

บุคลากรใน
สังกัด
ประพฤติตน
ตาม
มาตรฐาน
จริยธรรม

จานวน
เจ้าหน้าที่
ได้รับการ
คัดเลือก
คน

1

-

-

-

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : บาท)

ผลลัพธ์

ไตรมาส 1

รักษา
มาตรฐาน
คะแนนการ
ประเมิน ITA
ประจาปี
86,600 งบประมาณ
พ.ศ. 2565
ของจังหวัด
ภูเก็ต

โครงการสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ภูเก็ตใสสะอาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

โครงการ

6

ปีงบประมาณ 2565 (บาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
หน่วยงาน
ภาครัฐใน
ภาครัฐใน
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
มีความเข้าใจ
ในแนวทาง
การการ
ประเมิน ITA
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2565
บุคลากรใน
สังกัด
หน่วยงาน

หน่วยงานมี
การบริหาร
จัดการเป็นไป
ตามหลักความ
โปร่งใสและ
บุคลากรใน
สังกัด
ประพฤติตน
ตามมาตรฐาน
จริยธรรม

บุคลากรใน
เจ้าหน้าที่
สังกัด
ได้รับการ
หน่วยงาน คัดเลือกเป็น
ผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมดีเด่น

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงาน
จังหวัดภูเก็ต

-

86600

-

-

สานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดภูเก็ต

-



-

-

สานักงานทีด่ ิน
จังหวัดภูเก็ต

-



-

-

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ

7

ปริมาณงาน งบบูรณาการ

งบส่วน
ราชการ

รวม
งบประมาณ

การเผยแพร่ปะชาสัมพันธ์สร้างจิตสานึก
การต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้แก่
บุคลากรกรมทีด่ ิน
ช่อง

8

ปีงบประมาณ 2565 (บาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2

-

-

-

การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตรวจสอบ
ติดตามและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์

เรื่อง

50

-

-

-

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : บาท)

ผลลัพธ์

ไตรมาส 1
จานวน
สานักงาน หน่วยงานมี
ช่องทางใน
ทีด่ ินจังหวัด ช่องทางในการ
การเผยแพร่
ภูเก็ต
เผยแพร่
ประชาสัมพัน
ประชาสัมพันธ์
ธ์

จานวนเรื่อง
ร้องเรียนที่
ได้รับการ
แก้ไขและ
ติดตามผล
100 %

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานทีด่ ิน
จังหวัดภูเก็ต









สานักงาน หน่วยงานมี
ทีด่ ินจังหวัด แก้ไขปัญหา
ภูเก็ต
การร้องเรียน
และติดตามผล
100 %

สานักงานทีด่ ิน
จังหวัดภูเก็ต









