๑

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดระยอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๔
---------------------------------------บทนา
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนา
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสู่การ
ปฏิบัติ และคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ซึ่ง
ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจัดทาแผนปฏิบัติการว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555 ประกอบกับ
สานักงาน ก.พ.ร. ได้เห็นชอบให้ส่วนราชการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และในปี พ.ศ.๒๕๕๓ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยกาหนด
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
จังหวัดระยองได้ลงนามในคารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 255๔ ตามมิติที่ 2 : มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวที่ชี้วัดที่ ๗ “ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ” น้าหนักร้อยละ ๓ โดยจังหวัดระยองได้จัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๔ ร่วมกับ
ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคและหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิ บัติราชการหรือมีสานักงาน
ตั้งอยู่ในภูมิภาคและผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบอานาจจากผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอานาจ พ.ศ. 2546 (ไม่นับรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตาม
แนวทาง หลักเกณฑ์ที่กาหนด กล่าวคือ ทบทวนแผนปฏิบัติการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตของ
จังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๓ การวิเคราะห์ ผลการสารวจความคิดเห็นสถานการณ์ด้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการร้องเรียนของจังหวัด นามา
พิจารณาประกอบการจั ดทาแผนแม่ บทให้ทุกส่วนราชการน าไปดาเนินการ เพื่ อส่ งเสริมด้ านคุณธรรม
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ปรับปรุงประสิ ทธิภาพการทางาน การติดตามตรวจสอบ ตลอดจนเฝ้าระวังการทุจริต
ประพฤติมิชอบในจังหวัดระยอง เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

๒
๑. ทบทวน และวิ เ คราะห์ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ภาครั ฐ ของจั ง หวั ด และผลการ
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
และสร้างวินัยแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
1. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
- ร้อยละของ
1 ครั้ง/500
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินวันที่ 5
ข้าราชการที่เข้า
คน
ธันวาคม 2553 ณ หอประชุม ศาลากลางระยอง ร่วมกิจกรรม
2. คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
- จานวน
1 ครั้ง/
ปี 2553
ข้าราชการและ
ไม่ต่ากว่า
ลูกจ้างประจาที่
3 คน
ได้รับคัดเลือก
3. โครงการรักบ้านเรา/ส่งเสริมและสร้าง
- จานวน
9 คน
จิตสานึกให้รู้จักละอายกับการเอา
บุคลากรที่เข้า
ผลประโยชน์ส่วนรวมไปใช้ส่วนตัว
ร่วมโครงการ
4. โครงการส่งเสริมจิตใจใฝ่คณ
ุ ธรรม สวด
มนต์/นั่งสมาธิแลกเปลีย่ นความรู้
ประสบการณ์ทุกวันก่อนเริ่มงานวันใหม่

- จานวน จนท.ที่
ผ่านการอบรม

5 คน

5. โครงการสร้างสุจริตใจสัญจร

- ร้อยละของ
ขรก.และ ปชช.ที่
เข้าร่วมโครงการ

ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 95

6. โครงการยกย่องเชิดชูผสู้ ุจริต

- จานวน นร.
นิสิต นศ.ขรก.
ปชช.ที่ได้รับการ
ยกย่อง
- ร้อยละบุคลากร
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม

ครั้งละไม่
น้อยกว่า 5
ราย

7. ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมส่งเสริม
จริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต
โปร่งใสในการปฏิบัติให้ ขรก. ลูกจ้างประจา
และ พนง.ราชการในสังกัด
8. เน้นย้า ให้ความรู้การดาเนินชีวติ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเรียนรู้
และปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้าง
จิตสานึกประหยัดการใช้ทรัพยากร
9. รณรงค์ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต สร้าง
จิตสานึก ประหยัดการใช้ทรัพยากร
10. ควบคุม กากับ ดูแล การปฏิบัติงานการ
ประพฤติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติ
ราชการอย่างโปร่งใส

ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80

ผลการดาเนินการ
ผลผลิต
- ขรก.เข้าร่วมพิธี
1 ครั้ง/500 คน

ผลลัพธ์

ร้อยละ
ความสาเร็จ

- ขรก.มีจิตสานึก
ค่านิยม การเป็น
ขรก.ที่ดี

100

- ขรก.และลูกจ้าง - ขรก.และลูกจ้าง
ได้รับคัดเลือก 3 ปฏิบัติตนเป็น
คน
แบบอย่างที่ดี

100

- บุคลากร สนง.
เข้าร่วมโครงการ
9คน

100

- บุคลากร
มีจิตสานึกไม่เอา
ประโยชน์ส่วนรวม
ไปใช้ส่วนตัว
- จนท.ได้รับ
- จนท.มีพฤติกรรม
ความรู้ 5 คน
ในการทางาน การ
ให้บริการเรียบร้อย
มีคุณธรรมมากขึ้น
- ขรก.และปชช. - ขรก.มีจิตสานึก
เข้าร่วม 300 คน ค่านิยม การเป็น
คิดเป็นร้อยละ
ขรก.ที่ดี
100
- นร. นิสิต นศ.
- ขรก.และลูกจ้าง
ขรก.ปชช.ที่ได้รับ ปฏิบัติตนเป็น
โล่ห์ ประกาศ
แบบอย่างที่ดี
เกียรติคุณ
5 ราย
-จนท.ได้รับ
- จนท.นาความรู้ไป
ความรู้ในเรื่องที่ ใช้ในการ
อบรมจานวน 16 ปฏิบัติงาน
คน ร้อยละ 100

100

100

100

100

- ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 100 - บุคลากร ได้รับ

-จนท.นาความรู้ไป
ใช้ดาเนินชีวิต

100

- จานวนครั้งการ
รณรงค์ส่งเสริม

12 ครั้ง
(เดือนละ
ครั้ง)
เดือนละครั้ง

- จัดประชุมจนท.
สนง.เพื่อรณรงค์
12 ครั้ง/ปี

- จนท.มีจิตสานึก
ค่านิยมซื่อสัตย์
สุจริต

100

- จัดประชุมจนท.
สนง.เพื่อรณรงค์
12 ครั้ง/ปี

- จนท.ประพฤติตน
ตามมาตรฐาน
จริยธรรม

100

- จานวนครั้งการ
จัดกิจกรรม

ความรู้ความ
เข้าใจร้อยละ
100 (50 คน)

๓
โครงการ/กิจกรรม
11. สร้างขวัญกาลังใจคุณภาพการทางาน
คุณภาพชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด
12. ปลูกจิตสานึก ค่านิยมและวัฒนธรรมการ
ทางานใหม่เจ้าหน้าที่
- โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ขรก. พนง.ราชการทัณฑสถานเปิด
ห้วยโป่ง
13. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์จริยธรรมและ
หลักธรรมาภิบาลบริเวณหน้าสานักงานฯ

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
- จานวนจนท.ที่ ร้อยละ 85
ได้รับการจัด
สวัสดิการ
- จานวน จนท.ที่
มีความสีย่ งเข้า
ฝึกอบรม

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

- ร้อยละของ
ร้อยละ 100
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
การ
ประชาสัมพันธ์
14. จัดประชุมบุคลากรของหน่วยงานโดย
อย่างน้อย 6
- จานวนครั้ง
สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับหลักคุณธรรม
ครัง้ /ปี
การประชุมที่
จริยธรรมและวินัย
สอดแทรกเนื้อหา
เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม และ
วินัย
15. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนา
- จานวนครั้งที่ส่ง อย่างน้อย 2
เกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรม วินัยและ
บุคลากรเข้ารับ
ครั้ง
หลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด
การอบรม/
สัมมนาฯ
16. โครงการอบรม “ฝึกจิตมุ่งสัมฤทธิ์ของ
30 คน
- จานวน
งาน” เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน บุคลากรของ
หลักธรรมคาสอนและนามาประยุกต์ในการใช้ หน่วยงานที่เข้ารับ
ชีวิตประจาวันและการปฏิบัติงาน
การอบรม
17. จัดอบรม/สัมมนา/ประชุมเพือ่ ส่งเสริม
-จานวนครั้งใน
อย่างน้อย
และรักษาวิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรม การอบรม/
2 ครั้ง
ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
สัมมนา/
จัดประชุมฯ
18. พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ คัดเลือก
- จานวนครั้งการ ปีละ 1 ครั้ง/
คนดีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ประกาศยกย่อง จัดกิจกรรม
1 คน
คนดีเพื่อสร้างค่านิยมร่วมในการเชิดชูความดี
ความซื่อสัตย์เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

ผลการดาเนินการ

ร้อยละ
ความสาเร็จ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

- จนท.ทั้งหมด
ได้รับการจัด
สวัสดิการฯ ร้อย
ละ 100
จนท.ที่มีภาวะ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
และจนท.ที่สนใจ
เข้าร่วมฝึกอบรม
ร้อยละ 100

- จนท.มีขวัญ
กาลังใจ มีคุณภาพ
ชีวิตในการทางานดี
ขึ้น
- จนท.ตระหนักใน
การดูแลสุขภาพมี
ส่วนร่วมในการ
ทางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

100

-จนท.ได้รับ
ความรู้ 32 คน
(ร้อยละ 100)

- จนท.นาความรู้ไป
ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
ดารงชีวิต

100

- จัดประชุม 6
ครั้ง
(ร้อยละ 100)

-จนท.นาความรู้ไป
ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ให้
บริการปชช.ได้
รวดเร็วขึ้น

100

- จัดอบรม/
สัมมนา 2 ครั้ง
(ร้อยละ 100)

- จนท.นาความรู้ไป
ใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์
สุจริต
-จนท.มีคุณธรรมใน
การปฏิบัติงาน

100

- จนท.มีค่านิยม
วัฒนธรรมการ
ทางานที่ถูกต้อง

100

- จนท.ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี

100

-จนท.ได้รับ
ความรู้ ความ
เข้าใจจากการ
อบรม 30 คน
(ร้อยละ 100)
-จนท.ได้รับ
ความรู้ ความ
เข้าใจจากการ
อบรม 2 ครั้ง
(ร้อยละ 100)
- ประกาศยกย่อง
คนดีโดยการ
ลงคะแนน 1 ครั้ง

100

100

๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กิจกรรม/โครงการ
1. เผยแพร่ข้อมูลด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทางเว็บไซด์จังหวัด

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
- จานวนครั้งที่เผยแพร่ 5 ครั้ง/ปี
ข้อมูล

2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
- จานวนส่วนราชการที่
ของจังหวัดให้ส่วนราชการ อาเภอและท้องถิ่น ได้รับแจ้ง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
3. รับและดาเนินการเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับ
การปฏิบัตหิ รือละเว้นการปฏิบัตหิ น้าที่โดย
มิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ

4. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวก

1 ครั้ง/ทุกส่วน
ราชการและ
ท้องถิ่น

6. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้
ทันสมัย นานวัตกรรมมาใช้และเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม
- จัดทาโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นกับขรก. /ลูกจ้าง /พนง.
ราชการ

ผลผลิต
-เผยแพร่ข้อมูลฯผ่าน
ทางเว็บไซต์จังหวัด 7
ครั้ง/ปี
(ร้อยละ 140)

ผลลัพธ์
- ปชช. /หน่วยงาน
ต่าง ๆ มีความรู้
เรื่องการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต

- แจ้งทุกส่วนราชการ
และอาเภอทราบ (1
ครั้ง/32 ส่วนราชการ
8 อาเภอ) (ร้อยละ
100)

ลดลงร้อยละ 5
- ร้อยละทีล่ ดลงของ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่รัฐ
- ร้อยละของผูร้ ้องเรียน ร้อยละ 100
ที่ติดต่อได้ได้รับทราบผล
ความคืบหน้าภายใน
15 วัน

-จานวนเรื่องร้องเรียน
ลดลงจาก 15 เหลือ
8 เรื่อง คิดเป็นลดลง
ร้อยละ 47

- จานวนเรื่องร้องเรียน

-มีการประชาสัมพันธ์
ตามเป้าหมาย ปชช.
ได้รับทราบช่องทาง
ร้องเรียน
- ปชช.มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ร้องเรียน

100

- จานวนการตรวจสอบ จัดทามาตรฐานฯ
และตรวจประเมินของ 5 ด้าน
หน่วยงานภายนอก

-จัดทามาตรฐานฯ
5 ด้าน

100

- ปชช./บุคคลภายนอก ผ่านการตรวจ
ประเมินของกรม
มีส่วนร่วมในการ
ราชทัณฑ์
ตรวจสอบมากขึ้น

-ระบบการทางานของ
จนท. มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ผ่านการตรวจ
ประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอก

- จานวนการปรับปรุง จนท.ในสังกัด
ระบบการบริหารจัดการ
ให้ทันสมัยนานวัตกรรม
มาใช้
- ระบบการทางานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

-จนท.เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม

ร้อยละ 50

- ร้อยละของปชช.

5. ปรับปรุงระบบ วิธีการทางานให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
-จัดทามาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจา
5 ด้าน

ผลการดาเนินการ

480

-ผู้ร้องได้รับการ
ตอบสนองร้อยละ 60

-จนท.สามารถ
พัฒนาการบริหาร
จัดการระบบการทางาน
ให้ทันสมัย รวดเร็ว

100

๕
กิจกรรม/โครงการ
7. สร้างเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวัง
การทุจริต
- เสริมสร้างการตรวจสอบถ่วงดุลอานาจ

8. พัฒนาปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
2 ครั้ง/50 คน
- จานวนครั้งการ
ส่งเสริม
- ร้อยละของ ปชช.

- จานวนครั้งที่พัฒนา

1 ครั้ง

- ร้อยละความสาเร็จใน
การดาเนินการตามแผนฯ
9. ประชาสัมพันธ์มาตรฐานทางจริยธรรมของ
ข้าราชการและลูกจ้าง และค่านิยมหลักของ
องค์กรให้ข้าราชการทราบและถือเป็นแนว
ปฏิบัติ
10. ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต
- เผยแพร่ข้อมูล แนวทาง ขั้นตอน
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน

- จานวนครั้งการ
2 ครั้ง/ 60 คน
ประชาสัมพันธ์/จานวนจนท.
- ร้อยละของ ขรก.และ
ลูกจ้าง

ผลการดาเนินการ
ผลผลิต
-มีการประชาสัมพันธ์
ตามเป้าหมาย สร้าง
เครือข่ายป้องกันการ
ทุจริต
-ปชช.มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน

- จัดอบรม จนท.ใน
ศูนย์ข่าวสาร
- จนท.นาความรู้มา
ปฏิบัติงาน

-จัดส่งจนท.เข้ารับการ
อบรมจริยธรรม
-จนท.นาความรู้มา
ปฏิบัติงาน
-จัดทาขั้นตอนและ
- ร้อยละของผูม้ าติดต่อ ร้อยละ 80
ระยะเวลาการ
ราชการทราบแนวทาง
ปฏิบัติงานพร้อมอัตรา
ขั้นตอนและระยะเวลา
ค่าธรรมเนียม
การปฏิบัติงานในงาน
11. โครงการเผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสารการ
- จานวนครั้งที่มีการ
ทุกครั้ง
-มีการเผยแพร่
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการจัดซื้อ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
จัดจ้าง
ตั้งแต่การสอบราคา
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นต้นไป
โดยการติดประกาศ
เว็บไซต์ทุกครั้งที่มีการ
ใช้วธิ ีสอบราคาขึ้นไป
12. การรายงานพฤติกรรมของข้าราชการ
- จานวนครั้งที่รายงาน 4 ครั้ง/4 ไตรมาส/ -รายงานพฤติกรรม
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พฤติกรรมของ
(ไตรมาสละ 1
ด้านการทุจริตของ
ข้าราชการสานักงานฯ ครั้ง)
ขรก.ในสังกัดทุกไตร
มาส
13. ติดประกาศและป้ายประชาสัมพันธ์
-จานวนป้าย
ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 3 -จัดทาป้าย
รณรงค์การแจ้งเบาะแสการทุจริต
ประชาสัมพันธ์
ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ปชช.
- ร้อยละของประชาชนผู้ ร้อยละ 90
กลุ่มเป้าหมายร้อยละ
มารับบริการได้รับทราบ
90 รับทราบข้อมูล
-ปชช.มีความพึงพอใจ
ในการบริการเรื่อง
ร้องเรียน
14. สร้างประชาสัมพันธ์ช่องทางที่เปิดโอกาส - จานวนช่องทางที่ให้
อย่างน้อย
- สนง.มีช่องทางให้
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน ประชาชนได้เข้ามามี
4 ช่องทาง
บุคคลภายนอกเข้ามา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ส่วนร่วม ตรวจสอบและ
มีส่วนร่วม 4 ช่องทาง
แจ้งข้อมูลการทุจริต
- ปชช.มีส่วนร่วมใน
ประพฤติมิชอบ
การให้ข้อมูล
ตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ราชการให้เกิดความ
โปร่งใส

ผลลัพธ์
100

100

100

100

100

100

100

100

๖
ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
กิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
15. จัดให้เจ้าหน้าที่แต่งกายให้เป็นระเบียบ
ร้อยละ 100
- ร้อยละของจานวน
เรียบร้อยและใส่ป้ายชื่อ เพื่อให้ประชาชน
เจ้าหน้าที่ที่แต่งกาย
สามารถสังเกตพฤติกรรมได้ง่ายเมือ่ มีกรณีการ เรียบร้อยและใส่ป้ายชื่อ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ

16. ส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

- จานวนช่องทางใน
การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

17. จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นหรือ
เรื่องร้องเรียนทีส่ ะดวกและหลากหลาย

- จ านวนช่ อ งทางรั บ 3 ช่องทาง
เรื่องร้องเรียน

18. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการต่อต้าน
และการป้องกันและปรามปรามการทุจริต

- จานวนช่องทางที่มี
การเผยแพร่สื่อสาร
การแจ้งเบาะแสการ
กระทาทุจริต
- ร้อยละของ ปปช.
กลุ่มเป้าหมายทราบ
ช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียนเพิ่มขึ้น

19. โครงการประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียนของหน่วยงานให้ ปชช.ทราบ

- จานวนป้าย
ประชาสัมพันธ์ตาม
แหล่งชุมชนและแหล่ง
ท่องเที่ยว
จานวนครั้งในการ
ประชาสัมพันธ์

3 ช่องทาง

ไม่น้อยกว่า 2
ช่องทาง

ไม่น้อยกว่า 80

ไม่น้อยกว่า 6
ป้าย
ไม่น้อยกว่า
3,000 ครั้ง

ผลการดาเนินการ
ผลผลิต
ผลลัพธ์
-จนท.เข้าใจการแต่งกาย
100
ให้เป็นระเบียบร้อยละ
100
-ปชช.สามารถแยกแยะ
ระหว่างจนท.และปชช.
ที่มาติดต่อราชการได้อย่าง
ชัดเจน
-มีช่องทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 3
ช่องทาง

100

- มีช่องทางรับฟังความ
คิดเห็นของสนง.
3 ช่องทาง

100

-จัดประชาสัมพันธ์

100

ตามเป้าหมาย ปชช.
กลุ่มเป้าหมายร้อยละ
80 ได้รับทราบ
ช่องทางร้องเรียน
- ปชช.มีความพึง
พอใจต่อการบริการ
เรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงานเพิ่มขึ้น
- จัดทาป้ายคัทเฮาท์
ประชาสัมพันธ์ตาม
แหล่งชุมชนและแหล่ง
ท่องเที่ยว 6 ป้าย
ทางสถานีวิทยุ FM
91.25 100.5
3,040 ครั้ง พูด
436 ครั้ง

100

๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
กิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
1. กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน
ร้อยละ 100
- ร้อยละของ
- ตรวจสอบด้าน Financial&
(12 ส่วนราชการ)
หน่วยงานที่ได้รับ
Compliance
การตรวจสอบตาม
- ตรวจสอบด้าน Performance
แผนการตรวจสอบ
- จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2553 ด้าน Financial&
ร้อยละ 100
(2 โครงการ)
Compliance
- ร้อยละของ
หน่วยงานที่ได้รับ
การตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบ
ด้าน Performance
2. โครงการจัดหาพัสดุ/การจัดทารายงานขอ - ร้อยละของการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
อนุมัติ
จัดทาเอกสารขอ
85
อนุมัติถูกต้องตาม
ระเบียบฯ
3. โครงการถ่วงดุลการใช้อานาจ/กระจาย
การใช้อานาจการตรวจสอบ

- ร้อยละของจานวน
เรื่องที่มีการกระจาย
อานาจตรวจสอบว่า
ถูกต้อง

4. โครงการตรวจสอบภายในหน่วยงานสังกัด - จานวนหน่วยรับ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
ตรวจที่ได้รับการ
ตรวจสอบภายในปี
ละ 2 ครั้ง
- ข้อทักท้วงได้รับ
การแก้ไข
5. การต่อต้านการทุจริตรับสินบนในการ
- ระยะเวลาการ
บริการปชช.ของสนง.ประมง จ.รย.
ให้บริการตามคู่มือ
เปลี่ยนชื่อจาก (หน่วยงานให้บริการ
การปฏิบัตริ าชการฯ
ดาเนินการจัดทาขั้นตอน กระบวนการ
ระยะเวลาการให้บริการ ตามคู่มือการปฏิบัติ
ราชการเพื่อประชาชนของกรมประมง และ
ประกาศให้ผู้รับบริการได้รบั ทราบอย่าง
ชัดเจนเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ
และติดตามได้)

80 เรื่อง

2 ครั้ง/ปี/111
หน่วยงาน
ร้อยละ 100
ไม่น้อยกว่า 6
ขั้นตอน
ร้อยละ 80

ผลการดาเนินการ
ผลผลิต
-จัดทารายงานผลการ
ตรวจสอบตามแผนฯที่
กาหนด 12 ส่วน
ราชการ
-จัดทารายงานผลการ
ตรวจสอบการ
ดาเนินงานตามแผนฯ
3 โครงการ
- จัดทาแผนปฏิบตั ิฯ 1
ฉบับ
-จนท.พัสดุ/หัวหน้า
จนท.พัสดุ จัดทา
เอกสารขออนุมตั ิ
ถูกต้องระเบียบ
ร้อยละ 95
-จนท.พัสดุ/หัวหน้า
จนท.พัสดุมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการและ
กรรมการตรวจรับพัสดุ
ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อ
จัดจ้างและ
คณะกรรมการ
กรรมการปฏิบตั ิตาม
ระเบียบ 239 เรื่อง
-ทุกหน่วยงานในสังกัด
ได้รับการตรวจสอบ
ภายใน 111
หน่วยงาน
-ป้องกันปราบปราม
การทุจริตในหน่วยงาน
-มีการประกาศ
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน
ระยะเวลาการ
ให้บริการ
-จนท.ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนทาให้ปชช.
ทราบชัดเจนว่ามีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้

ผลลัพธ์
100

100

100

100

100

๘
ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
กิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
6. การรับเรื่องราวร้องทุกข์การจริตของ
- จานวนครั้งที่มีการ ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี
ข้าราชการในการปฏิบัติงาน
ร้องเรียนการทุจริต
ของข้าราชการผ่าน
เว็บไซด์/ตูร้ ับเรื่อง
ร้องทุกข์ของ
สานักงานฯ
7. วางระบบควบคุมภายในและระบบบริหาร - จานวนระบบที่
1 ระบบ
ความเสีย่ ง
จัดทา
-ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินการ
ตามแผน
8. มีระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการ - จานวนระบบที่
1 ระบบ
ใช้งบประมาณของหน่วยงาน
จัดทา
-ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดาเนินการ
ผลผลิต
- ไม่มเี รื่องร้องเรียน

-ดาเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง
-ผลสาเร็จในการ
ดาเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง
-ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้
งบประมาณของ
หน่วยงาน
-แต่งตั้งกรรมการ
เร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ 4 คน
9. กิจกรรมตามหลักการและวิธีการเกี่ยวกับ -จานวนบุคลากรที่
4 คน
-จนท.ได้รับความรู้
การเงินของรัฐในระบบ GFMIS ที่
เข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับหลักการ
กระทรวงการคลังกาหนด
- ร้อยละความสาเร็จ
ร้อยละ 100 วิธีการเกี่ยวกับการเงิน
ของการดาเนินการ
การคลังในระบบ
ด้านการเงินการคลัง
GFMIS 4 คน
-จนท.นาความรูไ้ ปใช้
ในการปฏิบัติงาน
10. พัฒนากลไกพร้อมส่งเสริมให้ขรก.เข้ารับ - จานวนครั้งการ
-จัดส่งจนท.เข้า - จัดส่งจนท.เข้าอบรม
การอบรม
อบรม 3 คน/1 3 คน/
ฝึกอบรม
- ส่งจนท.เข้ารับการอบรมจากหน่วยงาน - ขรก.
ครั้ง
1ครั้ง
ภาครัฐเกีย่ วกับการป้องกันและปราบปราม
- ระบบการทางาน - ระบบการทางานของ
บุคคลภายนอกมี
การทุจริต
ของจนท.มี
จนท.มีประสิทธิภาพ
ส่วนร่วมในการ
เปลี่ยนชื่อจาก (พัฒนากลไกพร้อมรับการ
ประสิทธิภาพ
โปร่งใส ผ่านการ
ทางานของ
ตรวจสอบการสังคม)
โปร่
ง
ใส
ผ่
า
นการ
ตรวจสอบ
หน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ ความ ตรวจสอบ
โปร่งใสมากขึ้น และ
ผ่านการตรวจสอบ
จากหน่วยงาน
ภายนอก
11. จัดอบรมสมาชิกเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชน - จานวนปชช.
80 คน
-ปชช.กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ได้รับความรู้ในเรื่องที่
อบรม
อบรม 70 คน
- ร้อยละของสมาชิก ร้อยละ 100
-ปชช.กลุ่มเป้าหมาย
ที่ผ่านการอบรม
นาความรูไ้ ปใช้
และได้รับความรู้
ช่วยเหลือผู้อื่นได้ดีขึ้น

ผลลัพธ์
100

100

100

100

100

87.5

๙
กิจกรรม/โครงการ
12. ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม จังหวัดระยอง

13. จัดทาระบบการควบคุมภายในให้
สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน

14. เผยแพร่ประกาศขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัตริ าชการเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

15. จัดทาและเผยแพร่ป้ายแสดงอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่ทางการจัดเก็บเพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบได้

16. สร้างระบบควบคุมภายใน

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
-จานวนอาสาสมัคร
77 คน
คุมประพฤติทรี่ ่วม
ประชุม
-ร้อยละของ
ร้อยละ 100
อาสาสมัครที่เข้ารับ
การอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ
1 ครั้ง/ปี
- จานวนครั้งใน
การจัดทารายงาน
การควบคุมภายใน

ผลการดาเนินการ
ผลผลิต
-อาสาสมัครได้รับ
ความรู้ 77 คน
-อาสาสมัครคุม
ประพฤตินาความรูไ้ ป
ใช้ช่วยเหลือผู้อื่นดีขึ้น
-สขจ.รย.ได้ทา

แผนปฏิบัตริ าชการการ
ควบคุมภายใน 1 ครั้ง/
ปี
-การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระเบียบและมี
ประสิทธิภาพ
ปราศจากการทุจริต
อย่างน้อย 2 -สขจ.รย.มีช่องทาง
- จานวนช่องทาง
ช่องทาง
เผยแพร่ ลดขั้นตอนการ
ในการเผยแพร่
ปฏิบัติงาน 2 ช่องทาง
ประกาศขั้นตอนการ
- ผู้รับบริการทราบ
ปฏิบัติราชการของ
ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน
สานักงานฯ ให้ทราบ
และได้รับการบริการ
ทั่วกัน
ด้วยความรวดเร็ว
อย่างน้อย 2 ป้าย -สขจ.รย.จัดทาป้าย
- จานวนป้าย
แสดงอัตรา
แสดงอัตรา
ค่าธรรมเนียม 2 ป้าย
ค่าธรรมเนียมที่ทาง
-ปชช.สามารถ
ราชการจัดเก็บที่
ตรวจสอบจัดเก็บเงิน
เผยแพร่ให้ประชาชน
ค่าธรรมเนียมได้
ทราบทั่วกัน
- ระดับ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการ

ระดับ 5

-ทุกหน่วยงานในสังกัด
ผ่านการตรวจสอบ

ผลลัพธ์
100

100

100

100

ระดับ 4

๑๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
กิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
1. จัดประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย - ร้อยละของส่วนราชการที่
ร้อยละ 60
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่าน จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
ระบบวีดีทัศน์ทางไกล จาก
กระทรวงมหาดไทย
2. จัดโครงการสัมมนา เรื่อง
1 ครั้ง/250 คน
- ร้อยละของบุคลากรใน
“วาระแห่งชาติ ด้านจริยธรรม ธรรมาภิ
จังหวัดที่ผ่านการสัมมนา
บาล และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ”
3. โครงการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้/ - ร้อยละของข้าราชการที่
9 คน
ถ่ายทอดความรูม้ าตรการและกิจกรรมเพื่อ ได้รับการถ่ายทอดความรู้
การป้องกันความเสีย่ ง
ระเบียบสร.ว่าด้วยการพัสดุ

4. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานสาหรับข้าราชการ

5. ส่งเสริมการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง
เปลี่ยนชื่อจาก (ส่งบุคลากรสานักงานฯ
เข้าฝึกอบรมในเรื่องระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546)
6. การพัฒนาบุคลากรสานักงานคลังเพื่อ
ป้องกันการทุจริต
7. ส่งเสริมให้ข้าราชการมีความรูเ้ กี่ยวกับ
ทางการเงินการคลัง

8. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจและยุทธศาสตร์สานักงาน
ก.พ.ร.

-จานวนขรก.ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม
-ร้อยละของข้าราชการทีผ่ ่าน
การฝึกอบรม

80 คน
ร้อยละ 80

ผลการดาเนินการ
ผลผลิต
-ร้อยละ 72

ผลลัพธ์
100

-1 ครั้ง/300 คน

120

-ขรก.ในสนง.ได้รับ
การถ่ายทอดความรู้
ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การ
พัสดุฯ 9 คน
-ขรก.ได้รับความรู้และ
นาไปสู่การปฏิบตั ิ
ราชการร้อยละ 80
-ขรก.นาความรู้ทไี่ ด้ไป
ปรับการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์
-จนท.ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างจากการอบรมตาม
หลักสูตรฯ

100

100

- ปีละ 1 ครั้ง
-จนท.ได้รับความรู้จากการ
อบรมหลักสูตรฯ

1 ครั้ง 1 คน

- ร้อยละของบุคลากร
สานักงานคลังที่ได้รับการ
อบรมและการควบคุมภายใน
- จานวนครั้งการส่งเสริม
- ร้อยละของจนท.ที่เข้ารับ
การอบรม

ร้อยละ 70

-บุคลากรทุกคนใน
สังกัดได้รับการอบรม

100

4 ครั้ง

-จัดส่งจนท.เข้ารับการ
ฝึกอบรมด้านการเงิน
การคลัง
-จนท.นาความรู้ที่ได้
ไปปฏิบตั ิงาน
-จัดส่งจนท.เข้ารับการ
อบรม
-จนท.นาความรู้มา
ปฏิบัติงาน

100

- จานวนครั้งการพัฒนา
- ร้อยละของขรก.และ
ลูกจ้าง

2 ครั้ง/ 6 คน

100

100

๑๑
กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

9. วางระบบและการดาเนินการ พัฒนา
เจ้าหน้าที่ให้มีรปู แบบการทางานแบบมือ
อาชีพ
- จัดทาโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
กฎหมายที่เกีย่ วกับงานราชทัณฑ์

- จานวนจนท.ที่ได้รับการ
พัฒนา
- ร้อยละระดับความพึง
พอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการ
ทางานแบบมืออาชีพ

10. ประชุมเจ้าหน้าที่สานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดระยอง

- จานวนจนท.ที่ผ่านการ
ประชุม
- ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้า
ร่วมประชุม

11. จัดการอบรม/สัมมนา/ส่งบุคลากรเข้า - จานวนครั้งที่จัดอบรม/
รับการอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนา
สัมมนา และส่งบุคลากรเข้า
สมรรถนะและทักษะความรู้ในการ
รับการอบรมสัมมนา เพื่อ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาสมรรถนะและทักษะ
ความรู้ในการปฏิบัติงาน
12. โครงการส่งเสริมข้าราชการใน
หน่วยงานประพฤติตนตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ

- ร้อยละของจานวน
ข้าราชการในหน่วยงานที่เข้า
ร่วมโครงการ

13. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมและ - จานวน จนท.ที่ผ่านการ
จัดทากระบวนการตรวจสอบภายใน
ฝึกอบรม
- ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ
จากการตรวจสอบภายใน

ผลการดาเนินการ
ผลผลิต

ขรก./ลูกจ้าง -จนท.ได้เข้าร่วมการ
/พนง.ราชการใน ฝึกอบรม
สังกัด
-จนท.สามารถพัฒนา
ระบบการดาเนินการ
พัฒนา จนท.ให้มี
รูปแบบการทางาน
แบบมืออาชีพ
32 คน

ผลลัพธ์
100

-จนท.ได้รับความรู้
ความเข้าใจ 32 คน
-จนท.นาความรู้มาใช้
ในงานได้ผลดี

100

อย่างน้อย 4 ครั้ง -สขจ.รย.ส่งจนท.เข้า
รับการอบรม 4 ครั้ง
-จนท.นาความรู้มาใช้
ในงานได้ผลดี

100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ขรก.ในสังกัดเข้าร่วม
กิจกรรม

100

-จนท.ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการบริหาร
ไม่เกินร้อยละ 10 49 คน
-จนท.นาความรูไ้ ปใช้
ในการปฏิบัติงาน
ถูกต้องตามระเบียบฯ

100

49 คน

๑๒
 ข้อดี/ข้อเสีย และผลสาเร็จของการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม
1. การกาหนดให้ ทุก หน่ ว ยงานภาครั ฐ จัดทาแผนปฏิ บัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ให้
สอดคล้ องกับ ยุ ทธศาสตร์ ช าติฯ ทั้ง 4 ยุ ทธศาสตร์ ทาให้ เห็ นภาพการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระดับชาติ ลงสู่ ระดับ
หน่วยงานและจังหวัดชัดเจนยิ่งขึ้น
2. เป็นการเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ยึดหลักธรรมาภิบาล
3. เกิดการบูรณาการทุกภาคส่วนในระดับจังหวัด ในการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อตอบสนอง
แผนปฏิบัติการฯ จังหวัด

 ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น
1. การจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของจังหวัดระยอง
ขาดการมีส่วนร่วมของส่วนราชการประจาจังหวัด โดยเฉพาะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ส่วนราชการได้ตระหนักและให้
ความสาคัญต่อการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
2. การจัดทาแผนฯ ล่าช้า ทาให้ขาดงบประมาณสนับสนุนในการดาเนินงาน
3. ขาดการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรมที่ตอบสนองในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

 แนวทางแก้ไขปัญหา
1. เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสานักงาน ป.ป.ท. มาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ
ความสาคัญของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย และแนวทางการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ให้ส่วนราชการ
ประจาจังหวัดระยองและเครือข่ายภาคประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องดังกล่าว และมี
ทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้สอดคล้อง แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นของภาครัฐ
2. เผยแพร่แผนปฏิบัติการฯ นี้ ไปยังส่วนราชการ ตามแผนอย่างบูรณาการทุกภาคส่วน
3. ควรจัดให้มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยอาจ
นาเข้าเสนอที่ประชุม อ.ก.พ. จังหวัด

๑๓
๒. วิเคราะห์ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการ/จังหวัดตามที่ได้มีการสารวจในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
คาอธิบาย นาผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสถานการณ์
ด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบของส่วนราชการ/จังหวัด โดย นาผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ถึงความคิดเห็นของประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปรับปรุงมาตรการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์กร และแนวทางการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้สรุปผลสารวจในประเด็น
๒.๑ ความคิดเห็นของ กลุ่มเป้าหมายต่อการเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน
การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ
ประเด็นการมีส่วนร่วมดาเนินการ
1. ได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตฯ
ที่หลากหลาย ง่ายต่อการเข้าถึง
2. ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นที่ถูกต้องให้ทราบและเป็นไปอย่างทั่วถึง

ความเหมาะสม (%)
มาก
ปาน
น้อย
กลาง
8
67
25
19

43

38

3. ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามี 15
ส่วนร่วมในกิจกรรม / โครงการเพื่อต่อต้านการทุจริต หรือ
เข้าร่วมตรวจสอบการดาเนินงาน

30

55

เหตุผล
การประชาสัมพันธ์ไม่แพร่หลาย
ช่องทางที่เผยแพร่ เช่นหนังสือ/
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาจไม่สะดวก
สาหรับประชาชน
กลุ่ ม ประชาชนที่ มี โ อกาสร่ ว ม
เ ป็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร /
คณะทางานร่วมกับภาครัฐ ยังมี
อ านาจน้ อ ยส่ ว นใหญ่ จะเป็ น
เครือข่าย / ผู้นาชุมชน

สรุปความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อการเปิดช่องทาง
แนวทางแก้ไข
การแจ้งเบาะแส
๑. การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซต์จงั หวัด 1. มอบให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมรับผิดชอบกรณีมีผู้
ไม่มีการตอบสนองจากหน่วยงานเท่าที่ควร
ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในช่องทางดังกล่าว อย่างน้อยต้องมี
การนาเสนอผูบ้ ริหารเพื่อวินิจฉัยสั่งการ
๒. การเผยแพร่ข้อมูลการประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้างของ
2. ควรสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน โดยเผยแพร่
จังหวัดไม่เป็นปัจจุบัน
ทางเว็บไซต์จังหวัดตลอดปีงบประมาณ รวมทั้งการประกาศผู้
ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. ประชาชนและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียไม่ได้ตระหนักถึงความ 3. เปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น เช่น ร่วม
จาเป็นในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
เป็นคณะกรรมการ คณะทางาน ชุดต่าง ๆ ร่วมกับภาครัฐมาก
ขึ้น

๑๔
๒.๒ ประเด็นทีก่ ลุ่มเป้าหมายพบเห็น หรือได้ยินได้ฟังจากการบอกเล่าหรือสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับรูปแบบ
พฤติกรรมการทุจ ริ ต หรื อส่ อไปในทางทุจ ริ ต หรือการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติห น้าที่ของเจ้าหน้าที่ของส่ ว น
ราชการ/จังหวัดในประเด็นใดบ้าง
สาเหตุที่คาดว่าส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการทุจริตฯ ของบุคลากรในสานักงาน
๑. การนาทรัพย์สนิ หรือเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
(8%)
๒. ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือบิดเบือน
ข้อมูล (6%)
๓. ใช้อานาจหน้าที่ในการหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง
หรือพวกพ้อง ( 3% )

แนวทางแก้ไข
1. การพัฒนาให้ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. ดาเนินการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540
3. เสริมสร้างความสานึกเรื่องความพร้อมรับผิด

๒.๓ กลุ่มเป้าหมายมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างไรบ้าง โดยให้พิจารณานาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมา
ประกอบการพิจารณาเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการร้องเรียนของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒และ ๒๕๕๓ ว่า แต่ละปี
มีจานวนเท่าไร ในประเด็นใดบ้าง และเปรียบเทียบหาแนวโน้มเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น แล้วคัดเลือกเรื่องร้องเรียนที่
สาคัญ ๕ เรื่อง เพื่อนามาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา โดยวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทาให้
๑) การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ
๒) การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทาให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม
๓) การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึด
มั่นในหลักธรรมาภิบาล
คาอธิบาย ให้แยกประเด็นเรื่องร้องเรียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ ว่ามีเรื่องร้องเรียนส่วน
ราชการ/จังหวัดในประเด็นใดบ้าง เช่น
ประเด็นเรื่องร้องเรียนปี พ.ศ.๒๕๕๒
การจัดซื้อจัดจ้าง
การเรียกรับเงิน
การบริการที่ไม่สุภาพ
การไม่ปฏิบัติงานล่าช้า
การเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ
เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติเอื้อประโยชน์ต่อพวก
พ้อง
เจ้าหน้าที่รัฐฉ้อโกงทรัพย์

จำนวน
1
1
-

ประเด็นเรื่องร้องเรียน ปี พ.ศ.๒๕๕๓
การจัดซื้อจัดจ้าง
การเรียกรับเงิน
การบริการที่ไม่สุภาพ
การปฏิบัติงานล่าช้า
การเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ
เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติเอื้อประโยชน์ต่อพวก
พ้อง
เจ้าหน้าที่รัฐฉ้อโกงทรัพย์

จำนวน
2
1
1
-

๑๕
โดยให้วิเคราะห์ว่าเรื่องที่ส่วนราชการ/จังหวัดถูกร้องเรียน ประเด็นเรื่องร้องเรียนใดที่จะมีแนวโน้มเพิ่ม
มากขึ้น หรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ/จังหวัด และนามาจัดลาดับความสาคัญจานวน ๕ ลาดับ
แล้วนามาสรุปหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขของเรื่องร้องเรียน
ลาดับที่ ๑ ประเด็นเรื่องร้องเรียน การบริการไม่สุภาพ
สาเหตุ

แนวทางแก้ไข

๑.๑ ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ

- สร้างจิตสานึกการให้บริการแก่ประชาชน

๑.๒ เจ้าหน้าที่พูดจาไม่สุภาพ

- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในศูนย์ราชการ
จังหวัด

๑.๓ .ไม่มีการชี้แจงรายละเอียดการดาเนินการในเรื่อง
ที่ติดต่อราชการให้ครบถ้วน ทาให้ต้องเสียเวลาในการ - จัดทาคู่มือแนะนา โครงสร้างอานาจหน้าที่ของแต่ละ
ดาเนินการหลายครั้ง
หน่วยงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรบริการประชาชน ณ ศูนย์
ราชการจังหวัดระยอง ใช้เป็นคู่มือแนะนาประชาชน

ลาดับที่ ๒ ประเด็นเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานล่าช้า
สาเหตุ
๒.๑ ผู้ร้องเรียน ได้รับแจ้งผลการดาเนินการล่าช้า
๒.๒ การดาเนินการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องล่าช้า
2.3 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่สามารถให้คาแนะนา
ระเบียบ / ขั้นตอน ในการดาเนินงานด้านงบประมาณ
ได้อย่างชัดเจน

แนวทางแก้ไข
- เพิ่มอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ให้เพียงพอกับปริมาณงาน
- อบรมเสริมสร้างความรู้และระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง และระเบียบทางงบประมาณให้แก่เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ

๑๖
๔. การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
คาอธิบาย นาผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง ๓ มาดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามแบบฟอร์ม ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑

เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ มุ่งส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยม ให้แก่หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดย
มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ รวมทั้งการรณรงค์
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพ กฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การ
พัฒนา ตลอดจน เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ
1.1 ส่งเสริมการปฏิบัติงานและ
การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุก
ระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม /
แนวทาง
- 1. การเรียนรูต้ ามรอย
พระยุคลบาทตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. ส่งเสริมเผยแพร่ให้
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบตั ิ
ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2552

ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
เป้าหมาย
งบประมาณ

- ส่วนราชการมีการ 10 หน่วยงาน
อบรมให้นาแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้
ในการดาเนินชีวิต
- ส่วนราชการได้รับ
ทราบและยึด
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
เป็นแนวปฏิบัติ

-

ทุกส่วนราชการ

ทุกส่วนราชการ

75 คน

46,000

สานักงาน
จังหวัดระยอง

1.3 กาหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา 4.ส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก และ - นักเรียนจังหวัด
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและ เ ย า ว ช น มี คุ ณ ธ ร ร ม ระยองเข้ารับการ
จริยธรรม
อบรมส่งเสริม
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
จริยธรรม

100 คน

26,000

-สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัด

5.
การคั ด เลื อ ก -ข้าราชการพล
1.4 ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิด ข้าราชการพลเรือนดีเด่น เรือนสามัญจังหวัด
ชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้าน ประจาปี 2554
ระยอง ที่มผี ลงาน
การทุจริต โดยให้ยดึ ถือเป็นค่านิยม
ดีเด่น
กระแสหลักของชาติ

- 3 กลุ่มๆ ละ
1 คน

3. โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพการบริการ
ประชาชน ( Service
Mind)

-จนท.ผู้อยู่เวร
บริการประชาชน ณ
ศูนย์ราชการจังหวัด
ระยอง มีทัศนคติที่
ดีต่อการให้บริการ
และเข้าร่วมอบรม
ครบทุกคน

33 หน่วยงาน

-

ผู้รับผิดชอบ

-

-สานักงาน
จังหวัดระยอง

๑๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๒

บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ

วัตถุประสงค์ มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้าง
หลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
โครงการ/
มาตรการ
ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม/แนวทาง
เป้าหมาย
งบประมาณ
2.1 บูรณาการหน่วยงาน 1.การเสริมสร้าง - -ข้าราชการ - - 32
17,500
สานักงานจังหวัด
ภาครัฐกับองค์กรทุกภาค ความรู้การป้องกัน และเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน
ระยอง
ส่วนในการป้องกันและ
และปราบปราม
ของรัฐ
8 อาเภอ
ปราบปรามการทุจริต
การทุจริตแก่
เข้ารับการ
ภาครัฐ
เจ้าหน้าที่ของ
อบรม
ภาครัฐและ
เครือข่ายภาค
ประชาชน
2.2 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนใน
การติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ

2.เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
ความขัดแย้งกัน
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict
Of Interests)
3. เผยแพร่สปอต
วิทยุกระจายเสียง
และวีดีทัศน์
เกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริตผ่านทาง
วิทยุชุมชนและ
เคเบิ้ลทีวี

- ส่วนราชการ 32
ตระหนักถึง
หน่วยงาน
ความสาคัญ
ของ COI

-

สานักงานจังหวัดและ
32 หน่วยงาน

- วิทยุชุมชน - 10 แห่ง
- เคเบิ้ล TV
- 2 แห่ง
- เสียงตามสาย - 12 แห่ง
ของอาเภอ/
เทศบาล

-

- สนง.ประชาสัมพันธ์
จังหวัดระยอง

4. โครงการประชา
เสวนาหาทางออก
ของการพัฒนา
อุตสาหกรรมอย่าง
ยั่งยืน กรณีศึกษา
IRPC

งบจาก
-การมีส่วนร่วม - ประชุม ๔
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในการพัฒนา
ครั้ง
ด้านสังคม
- ผู้เข้าร่วม
สุขภาพและ
25
สิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน
โดยสันติวิธี

-วิทยาลัยปกครอง
ท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมกับจังหวัดระยอง

๑๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
วัตถุประสงค์ มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เสริมสร้างประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
โครงการ/กิจกรรม /
ผู้รับผิด
มาตรการ
ตัวชี้วัด
แนวทาง
ชอบ
เป้าหมาย งบประมาณ
3.1 พัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบ - 1. การจัดทาแผนตรวจสอบ
ภายในจังหวัดระยอง ปี
ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้
2554
เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ

- ตรวจด้าน
การเงินและบัญชี
ของส่วนราชการ
ประจาจังหวัด
-ตรวจสอบการ
ดาเนินงาน
โครงการตาม
งบประมาณ
รายจ่ายจังหวัด

12 หน่วยงาน

-

5 โครงการ

-

-ส่วนราชการ
ปฏิบัติตาม
พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารฯ

32 หน่วยงาน

-

สานักงาน
จังหวัดและ
32 หน่วยงาน

-ส่วนราชการ
รับทราบและถือ
ปฏิบัติตาม
มาตรการ

32 หน่วยงาน

-

สานักงาน
จังหวัดและ
32 หน่วยงาน

4. การจัดให้มีหน่วยรับข้อมูล
ทุจริต ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์
ผ่านทางระบบอิเลคทรอนิกส์

-ส่วนราชการ
รับทราบและถือ
ปฏิบัติตาม
มาตรการ

32 หน่วยงาน

-

5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการร้องเรียนของ
จังหวัด
- www.rayong.go.th
- ศูนย์ดารงธรรม จังหวัด
ระยอง โทร.038-694042
- ตู้รับเรื่องร้องเรียน ณ ศาลา
กลางจังหวัดระยอง
- จดหมาย / โทรสาร (038694160)
- ตู้ ป.ณ.1111 สานัก
นายกรัฐมนตรี

- 5 ช่องทาง

32 หน่วยงาน

-

3.2 ส่งเสริมการกระจายอานาจในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ /
ไปสูร่ ะดับภูมภิ าค
3.3 สร้างกลไกความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้มี
ศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามฯ
3.4 เสริมสร้างประสิทธิภาพของ
กฎหมาย

2. การเปิดเผยข้อมูลข่าว ของ
ราชการ

3.5 ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกัน
และปรามปรามการทุจริตภาครัฐร่วมกับ องค์กรระหว่างประเทศ
3.6 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ - 3. การใช้มาตรการคุม้ ครอง
ข้าราชการผู้ให้ข้อมูลที่เป็น
คุ้มครองพยาน
ประโยชน์ต่อราชการ
3.7 ส่งเสริมการใช้ IT สาหรับการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

- หน่วย
ตรวจสอบ
ภายในจังหวัด
ระยอง

สานักงาน
จังหวัดและ
32 หน่วยงาน
สานักงาน
จังหวัดและ
32 หน่วยงาน

๑๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๔

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ

วัตถุประสงค์ มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทาง
วิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน
มาตรการ
4.1 พัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ป้องกันและปรามปรามการทุจริต

4.2 สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรม /
แนวทาง
1. โครงการ
เสริมสร้างวินัยทาง
งบประมาณและการ
คลังภาครัฐ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย งบประมาณ
- ส่วนราชการที่ 120 คน
56,000
สานักงาน
เบิกจ่ายเงินผ่าน จาก 120
จังหวัด
สานักงานคลัง หน่วยงาน
จังหวัดระยอง
เข้าร่วม
25,100
สานักงาน
-จานวน
100 คน
งานคลัง
เจ้าหน้าที่ของ
จังหวัด
ส่วนราชการ
ตัวชี้วัด

2.โครงการประชุม
ชี้แจง เรื่องการ
พัฒนาระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สังกัดภูมิภาคที่
เข้ารับการอบรม
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระยะ
ที่ 2 (E-GP)
3. บริหารงานบุคคล
ตามระบบคุณธรรม
(นส.สานักงาน ก.พ.ที่
นร 1012/ว ลว 3
ก.ย.52)

4.เสริมสร้างสานึก
เรื่องความพร้อมรับ
ผิด (Accounta
bility)

-ส่วนราชการ
ดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์และ
วิธีการ

32 หน่วยงาน

ประเมินผล
ตามที่ ก.พ.
กาหนด
-ส่วนราชการ
32 หน่วยงาน
รับทราบและถือ
เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ

32 หน่วยงาน
5. เผยแพร่ใช้
-ส่วนราชการ
มาตรการเรื่องการรับ รับทราบและถือ
ของขวัญน้าใจ
เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ

-

สานักงาน
จังหวัดและ
32
หน่วยงาน

-

สานักงาน
จังหวัดและ
32
หน่วยงาน

-

สานักงาน
จังหวัดและ
32
หน่วยงาน

20

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดระยอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๔
วิสัยทัศน์

4 ประเด็นยุทธศาสตร์

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้
หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล

10 กลยุทธ์

19 โครงการ / กิจกรรม /แนวทาง

1.1 ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
1.3 ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตย์
สุจริตและต่อต้านการทุจริต

- 1.การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

1.1 บูรณาการหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ

1. การเสริมสร้างความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ
2.เผยแพร่ความรู้เกีย่ วกับการป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict Of Interests)
- 3. เผยแพร่สปอตวิทยุกระจายเสียงและวีดีทัศน์เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตผ่านทางวิทยุชุมชนเคเบิ้ล
ทีวี และเสียงตามสาย
- 4.โครงการประชาเสวนาหาทางออกของการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน โดยสันติวิธี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

3.1 พัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบควบคุม และถ่วงดุล
การใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
3.2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยาน
3.3 ส่งเสริมการใช้ IT สาหรับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

4.1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าทีข่ องรัฐใน
การป้องกันและปรามปรามการทุจริต
4.2 สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

2. ส่งเสริมเผยแพร่ให้ข้า ราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.2552
3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริการประชาชน (service mind)
4. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม / จริยธรรม
5. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี 2554

- 1. การจัดทาแผนตรวจสอบภายในจังหวัดระยอง ประจาปี 2554
2.การเปิดเผยข้อมูลข่าว ของราชการ
- 3.การใช้มาตรการคุ้มครองข้าราชการผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ ราชการ
3. 4.การจัดให้มีช่องทางการรับข้อมูลทุจริต/ ข้อร้องเรียน /ร้องทุกข์ผ่านทางระบบอิเลคทรอนิกส์
5.เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนของจังหวัด 5 ช่องทาง
1.โครงการเสริมสร้างวินัยทางงบประมาณและการคลังภาครัฐ
2.โครงการ ประชุมชี้แจงเรื่องการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ระยะที่ 2
3. บริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม
4. เสริมสร้างสานึกเรื่องความพร้อมรับผิด (Accountability)
5. เผยแพร่ใช้มาตรการเรื่องการรับของขวัญน้าใจ

สานักงานจังหวัดระยอง www.rayong.go.th

