แผนป้องกันปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดระยอง
(พ.ศ. 2560-2564)

ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริตจังหวัดระยอง

ยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดระยอง ระยะ5 ปี พ.ศ. 2560-2564
วิสัยทัศน์
“จังหวัดระยองใสสะอาด คนระยองต้านทุจริตทุกรูปแบบ(Zero Tolerance &Anti-corruption of all forms)”
คาอธิบายวิสัยทัศน์ : จังหวัดระยองในระยะ 5 ปีข้างหน้าจะมุ่งสู่การเป็นจังหวัดที่มีค่านิยมต่อต้านการทุจริตและคนระยองจะไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยได้รั บความร่ วมมือ จากทุกภาคส่ว นในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของจังหวัดระยองและประชาชนชาวจังหวัดระยอง เพื่อให้จังหวัดระยอง มี ความโปร่งใสใน
การป้องกันการทุจริตแบบบูรณาการ
พันธกิจ
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนของจังหวัดระยองมีค่านิยมเกี่ยวกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม ไม่ทนต่อการทุจริต และกระตุ้นให้สังคม
เกิดค่านิยมต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
2. ยกระดับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
3. พัฒนาและวางมาตรการในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตแบบบูรณาการ
5. พัฒนาระบบและปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์หลัก
1. สังคมเกิดค่านิยมต่อต้านการทุจริต
2. ทุกภาคส่วนมีเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
3. มีนวัตกรรมและกระบวนการป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. การบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
5. การปราบปรามการทุจริตสามารถดาเนินการอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลัก
ออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
2. มาตรการในการแสดงเจตจานงของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการต่อต้านการทุจริต
3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
4. พัฒนาระบบการป้องกันเชิงรุก
5. พัฒนาระบบและปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
คาอธิบาย : ยุทธศาสตร์ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญ กับสภาพสังคมให้คนในจังหวัดระยองเกิดภาวะ
“ต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต” ในทุกช่วงวัย โดยเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต ให้มีความเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบและ
เปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 กาหนดกลยุทธ์
และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดในทุกช่วงวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
แนวทางตามกลยุทธ์
1. มีการสอดแทรกรูปแบบ/การนาเสนอ การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
2. การกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
2. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย
3. พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
4. การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
2. พัฒนารูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการให้ความรู้ในทุกระดับ
3. พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
2. สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social
Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล
3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต”
คาอธิบาย : ปัญหาการทุจริตนั้นปัญหาที่ประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายต้องการให้การบริหารราชการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบเพื่อเป็นการแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน อันจะเป็น
ส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้มุ่งสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมในการต่อต้านการทุจริต โดยยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการกาหนดแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. กาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานต่างๆ แสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตในโอกาสต่างๆ
กลยุทธ์ที่ ๒ ติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมในทุกระดับ
1. การกากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมในทุกระดับ โดยประชาชน
2. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมในทุกระดับ

กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และมาตรการสาหรับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตในทุกระดับ
2. ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการกาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจานงในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “ป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย”
คาอธิบาย : การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือ การแสวงหาประโยชน์ หรือการเอื้อประโยชน์หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมอันเกิดจากการใช้อานาจทางบริหารในการเสนอโครงการหรือการดาเนินโครงการหรือกิจการใดๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์จาก
การดาเนินตามโครงการหรือกิจการนั้นๆ และทาให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ
ดังนั้น ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์
ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการกาหนดมาตรการกลไกเสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่ อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการกาหนด
นโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy
Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) โดยยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต
2. การกาหนดและดาเนินการนโยบายต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
3. การยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
4. บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบายที่จะทาให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เผยแพร่องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
คาอธิบาย : ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบป้องกันการทุจริต เชิงรุกแบบบูรณาการให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาส
การทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสร้างความร่วมมือ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีธรรมาภิบาล โดยยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
2. เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๒สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
2. นาข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
3. กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดปัญหาการทุจริต
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (กาหนดเ รื่องที่
ประชาชนให้ความสนใจ)
กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนให้ภาคเอกชนดาเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
2. สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
3. กาหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต อย่างเด็ดขาดและรุนแรง

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
แนวทางตามกลยุทธ์
1. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สาหรับการป้องกันการทุจริต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริต”
คาอธิบาย : ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการ
ต่างๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการปราบปรามการทุจริต การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูปกลไกและกระบวนการในการสอบสวนและ ไต่สวน การปรับปรุง
และบูรณาการขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทาให้การปราบปราม
การทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่างๆ ถูกดาเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทาการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิด
ความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทาการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด โดยยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 กาหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย
2. การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)
2. การสร้างมาตรฐานการดาเนินการปราบปรามการทุจริต
3. การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด
กลยุทธ์ที่ 3การเปิดโปงผู้กระทาความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทาการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
แนวทางตามกลยุทธ์
1. การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง

 เป้าหมายตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
“สร้างสังคมมีค่านิยมต่อต้าน
ทุจริต”
ยุทธศาสตร์ที่ 2
มาตรการในการแสดงเจตจานง
ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ของรัฐในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต
เน้นเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาระบบและปรับปรุง
กระบวนการปราบปรามการ
ทุจริตให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

- ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ความรู้ ปลูก
จิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และ ให้สังคมเกิดภาวะ “ต่อต้านและ
ไม่ทนต่อการทุจริต” ในทุกช่วงวัย
ข้าราชการแสดงเจตจานงของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการต่อต้าน
การทุจริต

จานวนกิจกรรมมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับสภาพสังคมให้
เกิดภาวะ “ต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต” ในทุกช่วงวัย
จานวนผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรม “ต่อต้านและไม่ทนต่อ
การทุจริต” ในทุกช่วงวัย
จานวนการแสดงเจตจานงของทุกภาคส่วนในการต่อต้าน
การทุจริต
ร้อยละของจานวนการแสดงเจตจานงของทุกภาคส่วน
ในการต่อต้านการทุจริต
จานวนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการเผยแพร่ในการป้องกัน
การทุจริตเชิงนโยบาย
จานวนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับความรู้ในการป้องกัน
การทุจริตเชิงนโยบายไม่ต่ากว่าร้อยละ (จากแบบทดสอบ
ก่อน-หลังอบรม)
จานวนการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริตให้ประชาชนทราบ
จานวนผู้เข้าถึงข้อมูลที่เผยแพร่เกี่ยวกับป้องกันการทุจริต
ให้ประชาชนทราบ
จานวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทา
การทุจริตจากประชาชน
ร้อยละในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทาการทุจริตจากประชาชน

ป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการ
นโยบายโดยการกาหนดมาตรการกลไก
เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล
สร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย หน่วยงาน
ภาครัฐเอกชน ภาคประชาสังคมและ
ประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
พัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆ
ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ
ให้สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ

เป้าหมาย
2560 2561 2562 2563 2564
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3
3
4
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120
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80

80
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120
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5

5

5

5

5
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100
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แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2560
(ล้านบาท)

หน่วยนับ

ปริมาณ
งาน

1 จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม
2559

ครั้ง

จานวน
1 ครั้ง

2 โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ วันที่ 20-22
ธันวาคม 2559

ครั้ง

3 จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ประจาจังหวัดระยอง

ครั้ง

จานวน 0.2553
1 ครั้ง
(แบ่ง
เป็น
3 วัน)
จานวน
_
4 ครั้ง

4 จัดประชุมคณะอนุกรรมการการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระดับจังหวัด (ใช้เงินการ
บริหารจัดการภายในศปท.จังหวัด
ระยอง)

ครั้ง

จานวน
4 ครั้ง

บูรณาการ งบปกติ

_

_

0.05

_

0.06

0.02

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

รวม
0.05

ประเมินความตระหนัก
เกี่ยวกับวัฒนธรรมสุจริต
และการต่อต้านการทุจริต
ในสังคมไทย

จัดงานวันต่อต้าน
คอร์รัปชั่นสากล
(ประเทศไทย)
วันที่ 9 ธันวาคม
2559
0.253 ประเมินความพึงพอใจใน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
การเข้าร่วมโครงการใน
มีความพึงพอใจ
ภาพรวมไม่ต่ากว่าระดับ
โครงการในภาพรวม
มาก (ร้อยละ 80)
ระดับมากกว่า
(ร้อยละ 80)
0.06 ประเมินจานวนคกก.เข้าร่วม จานวนคกก.เข้าร่วม
ประชุมมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ประชุมในแต่ละครั้ง
(จานวน 4 คน จากทั้งหมด มากกว่ากึ่งหนึ่ง
9 คน)
(4 คน)
0.02 ประเมินจานวนคกก.เข้าร่วม จานวนคกก.เข้าร่วม
ประชุมมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ประชุมในแต่ละครั้ง
(จานวน 23 คนจากทั้งหมด มากกว่ากึ่งหนึ่ง
46 คน)
(26 คน)

แผนการดาเนินงานและใช้จ่าย
หน่วย
งบประมาณ(ล้านบาท)
งาน
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รับผิด
ชอบ
1
2
3
4
0.05
สนจ.รย/
ป.ป.ช.
รย.
0.253

0.015

สนจ.รย.

0.015

0.015

0.015 สนจ.รย.

0.01

0.01 สนจ.รย.

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน

ปีงบประมาณ 2560 (ล้านบาท)
_

งบปกติ
0.05

รวม
0.05

0.240

_

0.240

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

บูรณาการ

1 จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม
2559

ครั้ง

จานวน
1 ครั้ง

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“หมาเฝ้าบ้าน”(watch dog)
แบ่งเป็น
1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ครั้ง

จานวน
3 ครั้ง
แบ่งเป็น
1

2. อาสาสมัครและมวลชนต่างๆ

1

3. เครือข่ายภาคประชาชน

1

3 โครงการอบรมให้ความรู้ความ
. เข้าใจการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ครั้ง

จานวน
1 ครั้ง

0.08

0.08

4 ฝึกอบรมหลักสูตรการดาเนินการ
. ทางวินัย

ครั้ง

จานวน
1 ครั้ง

0.01

0.01

5 จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ประจาจังหวัดระยอง

ครั้ง

จานวน
4 ครั้ง

_

0.06

0.06

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

แผนการดาเนินงานและใช้จ่าย
งบประมาณ(ล้านบาท)
ไตรมาส 1

จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น
ประเมินความตระหนัก
เกี่ยวกับวัฒนธรรมสุจริต สากล (ประเทศไทย)
และการต่อต้านการทุจริต วันที่ 9 ธันวาคม 2559
ในสังคมไทย

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

0.05

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สนจ.รย/
ป.ป.ช.รย.
สนจ.รย.

ประเมินตัวชี้วัดดังนี้
- ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
- มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ บทบาทหมาเฝ้าบ้าน
บทบาทหมาเฝ้าบ้าน
- อาสาสมัครและมวลชนต่างๆ - มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
บทบาทหมาเฝ้าบ้าน
บทบาทหมาเฝ้าบ้าน
- มีเครือข่ายภาคประชาชนที่มี - จังหวัดระยองมีเครือข่าย
ความเข็มแข็งคอยเฝ้าระวัง
ภาคประชาชนที่มีความ
การทุจริต
เข็มแข็ง

0.08

ประเมินความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมโครงการ
ในภาพรวมไม่ต่ากว่า
ระดับมาก (ร้อยละ 80)
จานวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ได้รับการฝึกอบรม
(30 คน)
ประเมินจานวนคกก.
เข้าร่วมประชุมมากกว่า
กึ่งหนึ่ง (จานวน 4 คน
จากทั้งหมด 9 คน)

0.08

0.08
0.08

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจโครงการ
ในภาพรวมระดับมากกว่า
(ร้อยละ 80)
จานวนผู้เข้ารับการอบรม
มากกว่าร้อยละ 80
จานวนคกก.เข้าร่วม
ประชุมในแต่ละครั้ง
มากกว่ากึ่งหนึ่ง (4 คน)

สนจ.รย.

0.01
0.015

0.015

0.015

ปศุสัตว์ระยอง/
สนจ.รย
0.015

สนจ.รย.

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

6 จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัด
(ใช้เงินการบริหารจัดการ
ภายในศปท.จังหวัดระยอง)

เป้าหมาย
ดาเนินงาน

ปีงบประมาณ 2560 (ล้านบาท)

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

บูรณาการ

ครั้ง

จานวน
4 ครั้ง

_

งบปกติ
0.02

รวม
0.02

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

แผนการดาเนินงานและใช้จ่าย
งบประมาณ(ล้านบาท)
ไตรมาส 1

ประเมินจานวนคกก.
เข้าร่วมประชุมมากกว่า
กึ่งหนึ่ง (จานวน 23 คน
จากทั้งหมด 46 คน)

จานวนคกก.เข้าร่วม
ประชุมในแต่ละครั้ง
มากกว่ากึ่งหนึ่ง (26 คน)

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

0.01

0.01

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สนจ.รย.

