แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณการป,องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป0 (พ.ศ.2560 - 2564)
สวนราชการ องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
กลยุทธที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนตัว
ปIงบประมาณ (2560 - 2564)
การดําเนินงานและใช1จายงบประมาณ(บาท)
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปHาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ
ดําเนินการ 2560
2561
2562
2563
2564
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ คน 800 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บุคลากรมี
บุคลากรมีความ
บุคลากร
ศักยภาพในการ เข1าใจในระเบียบ
ปฏิบัติงานเพิ่ม กฎหมาย ที่เกี่ยว
ขึ้นไมน1อยกวา ข1องกับการปฏิบัติ
ร1อยละ 80
งาน มีคุณธรรม
จริยธรรมและนํา
หลักคุณธรรม
จริยธรรมเป;นแนว
ทางในการปฏิบัติ
งาน
2 การประเมินคุณธรรมและ คน 200 1.ผู1มีสวนได1เสีย สามารถจัดสง
ความโปรงใสในการดําเนิน
2.ข1าราชการ เอกสารประกอบ
งานของหนวยงานภาครัฐ
พนักงานจ1าง การประเมินได1
(ITA)
องคการบริหาร ตามกําหนดเวลา
สวนจังหวัด
ภูเก็ต
3 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติสํานัก 12 ระดับความสํา ร1อยละ 100
ราชการระดับหนวยงานใน กอง/
เร็จการจัดทําคํา
อบจ.ภูเก็ต
หนวย
รับรองการ
ปIงบประมาณ (2560 - 2564)
การดําเนินงานและใช1จายงบประมาณ(บาท)
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปHาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ
ดําเนินการ 2560
2561
2562
2563
2564
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ปฏิบัติราชการ
ระดับหนวยงาน
ใน อบจ.ภูเก็ต
หน ้าที 1

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กองการเจ1า
หน1าที่

หนวยตรวจ
สอบภายใน

สํานักปลัดฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณการป,องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป0 (พ.ศ.2560 - 2564)
สวนราชการ องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
กลยุทธที่ 2 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปHาหมาย
ปIงบประมาณ (2560 - 2564)
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ
การดําเนินงานและใช1จายงบประมาณ(บาท)
2561
2562
2563
2564
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ดําเนินการ 2560
1 โครงการคายเยาวชนเพื่อการ คน 100 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1.ร1อยละ 85 เด็กและเยาวชน
ให1"TAKE LESS,GIVE MORE"
ของผู1เข1ารวมมี มีความรัก ความ
ความพึงพอใจ สามัคคี มีความ
2.เด็กและเยาว รับผิดชอบตอสัง
ชน มีจิตสาธา คม ทําให1อยูรวม
รณะมีจิตอาสา กันอยางมีความ
พัฒนาสังคม สุข

หน ้าที 2

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณการปHองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปI (พ.ศ.2560 - 2564)
สวนราชการ องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปHองกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธที่ 1 เพิ่มประสิทธิระบบงานปHองกันการทุจริต
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปHาหมาย
ปIงบประมาณ (2560 - 2564)
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ
การดําเนินงานและใช1จายงบประมาณ(บาท)
ดําเนินการ 2560
2561
2562
2563
2564
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 โครงการเสริมสร1างการปHอง คน 140 120,000 ร1อยละ80ของผู1 1.ข1าราชการอปท
กันและปราบปรามการทุจ
เข1ารับการฝWกอบเกิดจิตสํานึกและ
ริตในการปฏิบัติงาน
รมตระหนักและ นําความรู1ที่ได1รับ
ให1ความสําคัญ จากการฝWกอบรม
ในการเฝHาระวัง ไปยึดถือปฏิบัติ
และตรวจสอบ สร1างความเชื่อมั่น
การทุจริตและ ให1แกประชาชน
ประพฤติมิชอบ และสร1างภาพ
ในการปฏิบัติ ลักษณข1าราชการ
งาน
ไทยใสสะอาด
2.ข1าราชการอปท
รวมกับภาคีเครือ
ขายเฝHาระวังติด
ตามตรวจสอบ
และแจ1งเบาะแส
การทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน
2 โครงการศูนยเครือขายเพื่อ อปท/ 18 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร1อยละ 80 ของ เกิดความมีสวน
แก1ไขปZญหาและสงเสริมการ แหง
อปท.ที่เข1ารวม รวมระหวางอปท.

หน ้าที 3

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หนวยตรวจ
สอบภายใน

กองแผนและ
งบประมาณ

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปHาหมาย
ดําเนินการ
มีสวนรวมในการพัฒนาท1อง
ถิ่นจังหวัดภูเก็ต(Phuket
Clinic Center)

3 การตรวจสอบภายในอยาง กอง/ 38 มีประสิทธิภาพและ
สํานัก/
ประสิทธิผล
รร./รพ./
หนวย
งานอื่น
4 ชองทางการแจ1งข1อมูลการ ชอง
4 ทุจริตหลากหลาย
ทาง

ปIงบประมาณ (2560 - 2564)
2561
2562
2563

2560

-

-

-

-

-

ผลลัพธ

ประชุม มีจํา
นวนโครงการที่
ตั้งงบประมาณ
ที่ได1รับการ
แก1ไขความ
เดือดร1อน
ดําเนินการแล1ว
เสร็จตามแผน
การตรวจสอบ
ประจําปI

เพื่อแก1ไขปZญหา
ความเดือดร1อน
อยางเป;นรูปธรรม

2564

-

-

ตัวชี้วัด

-

หน ้าที 4

จํานวนชองทาง
ให1ภาคประชา
ชนเข1าร1องเรียน
เสนอแนะให1ข1อ
มูลอยางน1อย
4 ชองทาง

การดําเนินงานและใช1จายงบประมาณ(บาท) หนวยงาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รับผิดชอบ

ตรวจสอบด1าน
การเงิน บัญชี
และด1านการปฏิบัติ
ตามข1อกําหนด

หนวยตรวจ
สอบภายใน

จัดให1มีชองทาง
ในการร1องเรียน
จํานวน 4 ชอง
ทาง ดังนี้
1.มาด1วยตนเอง
2.ทางไปรษณีย
3.โทรศัพท
076-211872
4.ทางผู1บริหาร
โดยตรง

สํานักปลัดฯ

