แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณการป,องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป0งบประมาณ 2560
สวนราชการ องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
กลยุทธที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนตัว
ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปFาหมายดําเนินการ
งบประมาณ 2560 (บาท)
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ
การดําเนินงานและใช3จายงบประมาณ
หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ ปกติ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 โครงการพัฒนาศศักยภาพบุคลากร คน
800
2,000,000 2,000,000 บุคลากรมีศักย บุคลากรมีความเข3า
ภาพในการปฏิบัติ ใจในระเบียบ กฎ
งานเพิ่มขึ้นไม หมายที่เกี่ยวข3อง
น3อยกวาร3อยละ กับการปฏิบัติงาน
80 เข3าใจจริยธรรม
คุณธรรมและนํา
หลักจริยธรรมคุณ
ธรรมเป:นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน
2 การประเมินคุณธรรมและความโปรงคน
200 ไมใช3งบประ 1.ผู3มีสวนได3เสีย สามารถจัดสงเอก
ใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
มาณ
2.ข3าราชการ
เอกสารประกอบการ
ภาครัฐ (ITA)
พนักงานจ3าง
ประเมินได3ตาม
องคการบริหาร กําหนดเวลา
สวนจังหวัดภูเก็ต
3 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
สํานัก/
12 ไมใช3งบประ ระดับความสําเร็จ ร3อยละ 100
ราชการระดับหนวยงานใน อบจ. กอง/
มาณ
การจัดทําคํารับรอง
ภูเก็ต
หนวย
การปฏิบัติงานราช
การระดับหนวย
งานใน อบจ.ภูเก็ต

หน ้าที 1

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการเจ3า
หน3าที่

หนวยตรวจ
สอบภายใน

สํานักปลัดฯ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณการป,องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป0งบประมาณ 2560
สวนราชการ องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
กลยุทธที่ 2 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาสังคมเพื่อตานทุจริต
ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปFาหมายดําเนินการ
งบประมาณ 2560 (บาท)
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ
การดําเนินงานและใช3จายงบประมาณ
หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ ปกติ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 โครงการคายเยาวชนเพื่อการให3 คน
100
250,000
250,000 1.ร3อยละ 85 ของ เด็กและเยาวชน มี
"TAKE LESS,GIVE MORE"
ผู3เข3ารวมมีความ ความรัก ความสามัค
พึงพอใจ
คี ความรับผิดชอบ
2.เด็กและเยาวชน ตอสังคม ทําให3อยู
มีจิตสาธารณะ รวมกันอยางมีความ
อาสาพัฒนาสังคม สุข

หน ้าที 2

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณการป,องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป0งบประมาณ 2560
สวนราชการ องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบป,องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป,องกันการทุจริต
งบประมาณ 2560 (บาท)
การดําเนินงานและใช3จายงบประมาณ
ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปFาหมายดําเนินการ
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ
หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ ปกติ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 โครงการเสริมสร3างการปFองกัน
คน
140 120,000
120,000 ร3อยละ 80 ของผู3 1.ข3าราชการ อปท.
และปราบปรามการทุจริตในการ
เข3ารับการฝVกอบ เกิดจิตสํานึกและนํา
ปฏิบัติงาน
รม ตระหนักและ ความรู3ที่ได3รับการ
ให3ความสําคัญใน ฝVกอบรมยึดถือ
การเฝFาระวังและ ปฏิบัติสร3างความ
ตรวจสอบการ เชื่อมั่นแกประชาชน
ทุจริตและประ และสร3างภาพลักษณ
พฤติมิชอบในการ ข3าราชการไทยใส
ปฏิบัติงาน
สะอาด
2.ข3าราชการ อปท.
รวมกับภาคีเครือขาย
เฝFาระวังติดตาม
ตรวจสอบและแจ3ง
เบาะแสการทุจริต
การปฏิบัติงาน
2 โครงการศูนยเครือขายเพื่อแก3ไข อปท./
18 400,000
400,000 ร3อยละ 80 ของ เกิดความมีสวน
10,000
ปYญหาและสงเสริมการมีสวนรวม แหง
อปท.ที่เข3ารวม รวมระหวางอปท.
ในการพัฒนาท3องถิ่นของจังหวัด
ประชุม มีจํา
เพื่อแก3ไขปYญหา
ภูเก็ต(Phuket Clinic Center)
นวนโครงการที่ ความเดือดร3อน

หน ้าที 3

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
หนวยตรวจ
สอบภายใน

กองแผนและ
งบประมาณ

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3 การตรวจสอบภายในอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4 ชองทางการแจ3งข3อมูลการทุจริต
หลากหลาย

เปFาหมายดําเนินการ
งบประมาณ 2560 (บาท)
หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ ปกติ
รวม

กอง/
สํานัก/
รร./รพ./
หนวยงาน
อื่น
ชองทาง

38 -

-

4-

-

ตัวชี้วัด

ตั้งงบประมาณ
ที่ได3รับการ
แก3ไขความ
เดือดร3อน
ไมใช3งบประ ดําเนินการแล3ว
มาณ
เสร็จตามแผนการ
ตรวจสอบประจํา
ปf

ผลลัพธ

การดําเนินงานและใช3จายงบประมาณ
หนวยงาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ที่รับผิดชอบ

อยางเป:นรูปธรรม

ตรวจสอบด3าน
การเงิน บัญชี
และด3านการปฏิบัติ
ตามข3อกําหนด

หนวยตรวจ
สอบภายใน

ไมใช3งบประ จํานวนชองทางให3 จัดให3มีชองทางใน
มาณ
ภาคประชาชนเข3า การร3องเรียนจํานวน
ร3องเรียนเสนอแนะ4 ชองทาง ดังนี้
ให3ข3อมูลอยางน3อย 1.มาด3วยตนเอง
4 ชองทาง
2.ทางไปรษณีย
3.ทางโทรศัพท
076-211872
4.แจ3งผู3บริหาร
โดยตรง

สํานักปลัดฯ

หน ้าที 4

