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ส่วนที่ 1
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดสตูล

-1ส่วนที่ 1 : ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดสตูล **
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทย ด้านฝั่งทะเลอันดามัน ห่างจากกรุงเทพมหานคร 973 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,807.52
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,754,701 ไร่ (นับรวมพื้นที่ที่เป็นส่วนของน้้าทะเล) เป็นล้าดับที่ 63 ของประเทศ และล้าดับที่ 12 ของภาคใต้ รองลงมา คือ จังหวัด
ปัตตานีและจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 6 องศา 4 ลิปดาเหนือ ถึง 7 องศา 2 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา5 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 3 ลิปดา
ตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียตลอดแนวชายแดนทางบกยาวประมาณ 56 กิโลเมตร ติดฝั่งทะเลอันดามันมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 144.8 กิโลเมตร
1.2 ประชากรและการแบ่งเขตการปกครอง
ประชากร ณ เดือนพฤษภาคม 25๖๐ จ้านวน
 ประชากรเพศชาย
จ้านวน
 ประชากรเพศหญิง
จ้านวน
 จานวนครัวเรือน
จ้านวน

๓๑๘,๔๒๗ คน แยกเป็น
๑๕๘,๒๑๓ คน
๑๖๐,๒๑๔ คน
๑๐๐,๘๓๒ หลัง

หน่วยการปกครอง
1) อ้าเภอ
7 อ้าเภอ
2) ต้าบล
36 ต้าบล
3) หมู่บ้าน
279 หมู่บ้าน
4) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
5) เทศบาล
7 แห่ง ( 1 เทศบาลเมือง 6 เทศบาลต้าบล)
6) องค์การบริหารส่วนต้าบล
34 แห่ง

** ที่มา แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับทบทวน
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ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครองและพื้นที่
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

อำเภอ
อ้าเภอเมืองสตูล
อ้าเภอละงู
อ้าเภอทุ่งหว้า
อ้าเภอควนกาหลง
อ้าเภอควนโดน
อ้าเภอท่าแพ
อ้าเภอมะนัง
รวม

ตาบล
12
6
5
3
4
4
2
36

เขตกำรปกครอง
หมู่บ้าน
เทศบาล
70
4
61
1
35
1
32
31
1
31
19
279
7

อบต.
10
6
5
3
4
4
2
34

โครงสร้างราชการบริหารส่วนภูมิภาค
การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีหน่วยราชการที่อยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด คือ ส่วนราชการต่าง ๆ ในระดับจังหวัด
อ้าเภอ ต้าบล และหมู่บ้าน
 ส่วนราชการในระดับจังหวัดเป็นหน่วยงาน 2 ลักษณะ คือ หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจ้าจังหวัด และหน่วยราชการบริหารส่วนกลาง
ในจังหวัด (ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ รวมจ้านวน 134 หน่วย ประกอบด้วย
- หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจ้าจังหวัดของจังหวัดสตูล มีทั้งสิ้น 34 หน่วยงาน
- หน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด มีทั้งสิ้น 75 หน่วย
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัด มีทั้งสิ้น 13 หน่วย
- องค์กรอิสระในจังหวัด มีทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน
 การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
- เทศบาล 7 แห่ง แยกเป็น เทศบาลเมือง 1 แห่ง และเทศบาลต้าบล 6 แห่ง
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
- องค์การบริหารส่วนต้าบล 34 แห่ง

ส่วนที่ 2
นโยบายสาคัญและกรอบแนวทางการดาเนินงาน
ของจังหวัดสตูล
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2.1 นโยบายสาคัญ
การจัดท้าแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัดสตูลมีความสอดคล้อง
กับนโยบายที่ส้าคัญ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพั ฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ที่ก้า หนดให้หน่วยงานมีขนาดที่เหมาะสม
กับบทบาท ภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างมีความเหมาะสมมีธรรมาภิบาล กรอบแนวท างที่ต้อง
ให้ความส้าคัญ คือการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

มีรายละเอียด ดังนี้

วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
คาอธิ บายวิสัยทัศน์ : ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสั งคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
พันธกิจ: “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50
วัตถุประสงค์หลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4.การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจากประชาชน
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน ในระดับที่สูงขึ้น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด้าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
โดยก้าหนดยุทธศาสตร์การด้าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
2. ยกระดับเจตจ้านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้านต่าง ๆ รวม 11 ด้านโดยด้านที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่ ๑๐ สรุปได้ดังนี้
นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบในภาครัฐ
ด้าเนินการจัดระบบอัตราก้าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม และเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
วางใจในระบบราชการ ลดต้ น ทุน ด้า เนิ นการของภาคธุ รกิ จเพิ่ มศั กยภาพในการแข่ง ขัน กับ นานาประเทศการรั กษาบุ คลากรของภาครัฐ ที่มี ป ระสิ ท ธิภ าพไว้
ในระบบราชการ โดยจะด้าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล้าดับความจ้า เป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถด้าเนินการได้ในระยะแรกกระจายอ้านาจ
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมายมิให้เจ้าหน้าที่ หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใช้อ้า นาจ โดยมิชอบ
ก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชน โดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรั บปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท้าธุรกิจการลงทุน
และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ้าวันเป็นส้า คัญเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการป้องกันการแทรกแซง
จากนักการเมืองและส่งเสริมให้มีการน้าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส้า คัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่
ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการด้า เนินการต่อผู้กระท้าการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดีรวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐ
และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน อีกทั้งจะท้า กรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหาเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการร่วมทุนการใช้จ่ายเงินภาครั ฐการปฏิบัติโดยมิชอบซึ่งได้มี
ค้าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
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คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ
เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคม
และผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค้าสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ ทุ ก ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรั ฐ ก้า หนดมาตรการหรื อแนวทางการป้ อ งกั นและแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ
ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในกา รตรวจสอบ เฝ้าระวัง
เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
ข้อ 2 ในกรณี ที่มีการกล่ าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสั ยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท้าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบก ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานบุคคลโดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
ข้ อ 3 ในกรณี การจั ดซื้ อจั ดจ้ างของส่ วนราชการและหน่ วยงานของรั ฐให้ หั วหน้ าส่ วนราชการ และหั วหน้ าหน่ วยงานของรั ฐมี หน้ าที่ ในการควบคุ ม
ก้ากับดูแล การด้าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด
ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ ด้าเนินการตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิด
ทางอาญาแล้วแต่กรณี
ข้อ 5 ให้ส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด้าเนินการแสวงหา รวบรวม และด้าเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการด้าเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และ
ข้อ 4 และรายงานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการที่ดี
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยมี แ นวทางการพั ฒ นา ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ เพื่ อ ให้ สั ง คมไทยมี วิ นั ย โปร่ ง ใส ยึ ดมั่ น
ในความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน
พร้อมทั้งเพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกงป้องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต
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แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสตูล
“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน”
วัตถุประสงค์
เศรษฐกิจจังหวัดมีการขยายตัว เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นน้าที่ได้มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสันติสุข และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด
1. สร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียน
2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูลอย่างสมดุล และยั่งยืน
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุข
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วยจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น ดังนี้
1. การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว การเกษตร ที่มีมูลค่าสูง
2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีโลกอย่างสมดุล และยั่งยืน
3. การสร้างสังคมพอเพียง และคนที่มีคุณภาพ สู่สันติสุขที่ยั่งยืน
2.2 กรอบแนวทางการดาเนินงานของจังหวัดสตูล
จังหวัดสตูลก้าหนดแนวทางการด้าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้แปลงนโยบายส้าคัญระดับชาติ
สู่นโยบายส้าคัญของจังหวัด และมุ่งเน้น “จังหวัดสตูลสะอาด” ซึ่งขับเคลื่อนการด้าเนินงานสู่การปฏิบัติด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส้าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้ เป็นสังคม“ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคม เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ
และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ โดยปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท
และสภาพปัญหาของจังหวัดสตูล ควบคู่กับการด้าเนินการต่อยอดกลไกหรือแนวทางที่มีอยู่เดิม ด้วยการบูรณาการและเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการก้าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย
(Policy formation) ขั้นการก้าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน้านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)
ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) เพื่อป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) กล่าวคือ
ป้องกันการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอื้อประโยชน์ห รือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่ว นตัวกับผลประโยชน์ส่ ว นรวมอันเกิดจากการใช้อ้านาจทางบริห าร
ในการเสนอโครงการหรือการด้าเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์จากการด้าเนินตามโครงการหรือกิ จการนั้น ๆ และท้าให้
เกิดความเสียหายแก่รัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้ องกันการทุจริตของจังหวัดสตูลให้มี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่ อ ลดโอกาสการทุ จ ริ ต หรื อ ท้ า ให้ ก ารทุ จ ริต เกิ ดยากขึ้ น หรื อ ไม่ เกิ ด ขึ้น โดยอาศัย ทั้ ง การก้า หนดกลไกด้ า นกฎหมาย กลไกทางการบริห าร และกลไกอื่ น ๆ
และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล

ส่วนที่ 3
แผนงาน/โครงการประเด็นยุทธศาสตร์การป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
จังหวัดสตูล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบจังหวัดสตูล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3.1 ภาพรวมโครงการ/งบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์
รวมทั้งสิ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
3.2 บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจาแนกรายประเด็นยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

จ้านวนโครงการ
44
34
6
4

งบประมาณ (บาท)
2,607,300
1,987,300
220,000
400,000

แผนปฏิบัติราชการการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสตูล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ที่

1

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(1)

เปาหมายดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2562 (บาท)
(2)
แหลงงบประมาณ (3)
หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ
รวม
(2.1)
(2.2)
(3.1)
ของสวน งบประมาณ
ราชการ
(3.3)
(3.2)

กิจกรรมตอตานคอรรัปชันสากลประเทศไทย
(จังหวัดสตูล)

ครั้ง

1

50,000

คน

500

2

โครงการเยาวชนสตูลรุนใหมไรทุจริต

คน

300

3

โครงการอบรมใหความรูเรื่องผลประโยชน
ทับซอน การทุจริตและวินัยขาราชการ

คน

60

45,800

4

โครงการขับเคลื่อน
แผนแมบทและแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2559-2564) ประจําปงบประมาณ 2562

ครั้ง

1

50,000.-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ

ระยะเวลาดําเนินการ (6)
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค.
61
62

50,000 จํานวนของบุคลากร บุคลากรภาครัฐ

จังหวัดสตูลตระหนัก
ภาครัฐและ
ในการตอตานการทุจริต
ประชาชนจังหวัด
สตูลเขารวมกิจกรรม
ตอตานการทุจริต
ไมนอยกวา 500 คน





จังหวัดสตูลเขารวม ตระหนักในการตอตาน
โครงการ
การทุจริต
ไมนอยกวา 300 คน

45,800 ผูบริหาร/หัวหนาฝาย/ ผูบริหาร/หัวหนาฝาย/



หนวยงานตางๆ จัด
กิจกรรมภายใตแผน
หนวย
งาน/องคกรภาครัฐ/ สงเสริมคุณธรรม
เอกชน
โดยมีผูเขารวม
จําิ นวน 100 คน



สํานักงาน
จังหวัดสตูล
สนง.สาธารณสุข
จังหวัดสตูล

หัวหนากลุมงาน ใน
หัวหนากลุมงาน
สํานักงานสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล ไดเขารับ จังหวัดสตูล มีความรู
การอบรม
ความเขาใจและสามารถนํา
เรื่องผลประโยชน
ไปใชในการปฏิบัติงานใน
ทับซอน การทุจริตและเรื่องผลประโยชน
วินัยขาราชการทุกคน ทับซอน การทุจริตและ
วินัยขาราชการไดทุกคน

50,000.- จัดประชุม

ก.ค.-ก.ย.
62

สํานักงาน
จังหวัดสตูล

180,000 จํานวนของเยาวชน เยาวชยนจังหวัดสตูล

180,000

เม.ย.มิ.ย.62

หนวยงาน
รับผิดชอบ



สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
สตูล

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(1)

เปาหมายดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2562 (บาท)
(2)
แหลงงบประมาณ (3)
หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ
รวม
(2.1)
(2.2)
(3.1)
ของสวน งบประมาณ
ราชการ
(3.3)
(3.2)

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ

ระยะเวลาดําเนินการ (6)
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค.
61
62

เม.ย.มิ.ย.62

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ก.ค.-ก.ย.
62

5

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตใหกับผูบริหารโรงรียนใน
สังกัด

คน

159

30,000

30,000 สรางภูมิคุมกันดาน



สํานักเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล

6

โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมภิ
บาลในเขตพื้นที่การศึกษาปองกันการปราบปราม
การทุจริต (ภายใตชื่อเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาทุจริต) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูลประจําปงบประมาณ 2562

คน

88

40,000

40,000 สรางภูมิคุมกันดาน



สํานักเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล

7

โครงการฝกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

รอยละ

80

120,000



อบจ.สตูล

การใหความรู แก
นักเรียน ครู บุคลากร
ดานความเสี่ยงตาง
รวมทั้งรณรงคใหเห็น
โทษของการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
โดยสอนให นักเรียน
ครู บุคลากร
รวมกันตอตาน

การใหความรู แก
นักเรียน ครู บุคลากร
ดานความเสี่ยงตาง
รวมทั้งรณรงคใหเห็น
โทษของการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
โดยสอนให นักเรียน
ครู บุคลากร
รวมกันตอตาน

120,000 บุคลากรภายในสังกัด บุคลากรในสังกัดมี

เขารวมโครงการไม คุณธรรม จริยธรรม
นอย กวารอยละ 80 และปฏิบัติงาน ไดอยาง
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(1)

8

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง

9

โครงการฝกอบรมเกี่ยวกับงานการเงินการคลัง
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล

10 โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เด็ก และเยาวชน
"รากแกวแหงปญญา"
11 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เด็กและเยาวชนมุสลิม (กิจกรรม
คายคุณธรรมเด็กและเยวชน
มุสลิมภาคฤดูรอน)

12 โครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สราง
ความสัมพันธในองคกรและสรางแรงจูงใจให
ขาราชการทํางานไดตามระเบียบ

เปาหมายดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2562 (บาท)
(2)
แหลงงบประมาณ (3)
หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ
รวม
(2.1)
(2.2)
(3.1)
ของสวน งบประมาณ
ราชการ
(3.3)
(3.2)

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ

ระยะเวลาดําเนินการ (6)
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค.
61
62

เม.ย.มิ.ย.62

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ก.ค.-ก.ย.
62

ครั้ง

1

50,000

50,000 คณะกรรมการจัดซื้อ การบริหารโครงการฯ



อบจ.สตูล

รอยละ

80

50,000

50,000 เจาหนาที่เขารับการ ผูเขารวมอบรมทุกคน



อบจ.สตูล

คน

75

70,000

70,000 จํานวนเด็กและเยาวชนเด็กและเยาวชนผานการ

รุน/คน

2/240

จํานวนผูเขา บุคลากรทั้ง
7กอง/ฝาย
รับการ
ฝกอบรมตาม ปฏิบัติงาน
ไดตาม
เปาหมาย
รอยละ 98.75 ระเบียบ

-

300,000

-

300,000

จัดจางมีความรูความ เปนไปดวยความถูกตอง
โปรงใสและตรวจสอบได
เขาใจในการ
ดําเนินการจัดซื้อจัด
จาง
ฝกอบรมไมนอยกวา ไดรับความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระเบียบ ขอ
รอยละ 80
กฎหมายและหนังสือสั่ง
การตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับงานคลังไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อบรมและสามารถนําหลัก
คุณธรรม จริยธรรม
ไปใชในการดํารงชีวิต
300,000 จํานวนเด็กและเยาวชนเด็กและเยาวชนมุสลิมใน
ที่เขาคายอบรม
จังหวัดสตูลไดเรียนรูและ
ฝกปฏิบัติตามวิธีทาง
ศาสนาที่ถูกตอง
มีพฤติกรรมที่ดีงามตาม
หลักมารยาทของศาสนา
อิสลาม เกิดภูมิคุมกันที่มี
คุณธรรม จริยธรรม
สรางจิตสํานึกและ
300,000 บุคลากรของ
หนวยงานไดรับการ ความตระหนักห
บุคลากรในการปฏิบัติ
พัฒนาและ
ราชการตามอํานาจ
ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ใหบังเกิด
ระเบียบ
ประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนในทองถิ่น



อบจ.สตูล



อบจ.สตูล



เทศบาลเมืองสตูล

ที่เขาคายอบรม

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(1)

เปาหมายดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2562 (บาท)
(2)
แหลงงบประมาณ (3)
หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ
รวม
(2.1)
(2.2)
(3.1)
ของสวน งบประมาณ
ราชการ
(3.3)
(3.2)
200,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ

ระยะเวลาดําเนินการ (6)
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค.
61
62

200,000 ประชาชนไดรับ

เม.ย.มิ.ย.62



หนวยงาน
รับผิดชอบ
ก.ค.-ก.ย.
62

เทศบาลเมืองสตูล

13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและ
คาธรรมเนียมทองถิ่น

การจัดเก็บ นําโปรแกรม
เพิ่มขึ้นรอย (LTAX GIS)
ละ 8
ใชเปน
ฐานขอมูล
แผนที่ภาษี
ครบถวน
ถูกตอง

14 โครงการสงเสริมใหใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในชีวิต

จํานวน 20
ชุมชน

รอยละ 100
ชุมชนมีการ
นําปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช

50,000

50,000 ประชาชนมีการนํา

สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักห
บุคลากรในการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจ
หนาที่ใหบังเกิด
ประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนในทองถิ่น



เทศบาลเมืองสตูล

15 โครงการสงเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชนดานกีฬา
นันทนาการและวัฒนธรรม (กิจกรรมคายเยาวชน)

คน

๔๐

35,000

35,000

เด็กและเยาวชนเกิด
ความรัก ความสามัคคี
ในหมูคณะ และสามารถ
เรียนรูรวมกับผูอื่นใน
สังคมได



ทต.คลองขุด

16 โครงการพัฒนาผูเรียนดานคุณลักษณะอันพึง
ประสงค

คน

102

1,500

1,500

นักเรียนทุกคนที่เขารวม
โครงการ มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตาม
จุดเนนในการพัฒนา
ผูเรียน และตาม
เปาหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551



ทต.คลองขุด

17 โครงการอบรมใหความรูแกคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจาง

คน

60

20,000

20,000

รอยละ 100



ทต.กําแพง

-

ความสะดวกในการ
บริการและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเกบเพิ่มขึ้น

ปรัชญาเศรฐกิจ
พอเพียงไป
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน

จํานวนผูอบรม

สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักห
บุคลากรในการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจ
หนาที่ใหบังเกิด
ประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนในทองถิ่น

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(1)

เปาหมายดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2562 (บาท)
(2)
แหลงงบประมาณ (3)
หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ
รวม
(2.1)
(2.2)
(3.1)
ของสวน งบประมาณ
ราชการ
(3.3)
(3.2)

18 โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารของทางราชการ
19 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริธรรมดานศาสนา

คน

100

คน

300

20 โครงการฝกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวย
หลักธรรม
21 โครงการฝกอบรมคุณธรรม
จริยธรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คน

100

คน

50

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค.
61
62

30,000

30,000

จํานวนผูอบรม

รอยละ80

-

40,000

40,000

จํานวนเขารวม

รอยละ 80

-

15,000

15,000

จํานวนผูเขารวม

รอยละ 80

200,000.-

ระยะเวลาดําเนินการ (6)

200,000.- ผูบริหาร สมาชิก

เม.ย.มิ.ย.62

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ก.ค.-ก.ย.
62



ทต.กําแพง




ทต.กําแพง
ทต.กําแพง



อบต.ควนชัน

สภา พนักงานอบต.
ควนขัน เกิดจิตสํา
นึกที่ดี ในการตอ
ตานการทุจริต และ
ประพฤติปฎิบัติโดย

ยึดมั่นตามหลักประมวล

22 โครงการอบรมเยาวชน ดานคุณธรรม
จริยธรรม

50,000.-

50,000.- เด็กและเยาวชน



อบต.ควนชัน



อบต.ควนขัน

ในพื้นที่ตําบลควนขัน
มีความรู ความเขาใจ

เรื่องคุณธรรม จริยธรรม

23 โครงการอบรมใหความรูกฎหมายเบื้องตน

30,000.-

24 โครงการฝกอบรมใหความรู
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540
แกบุคลากร ทองถิ่นและประชาชน
ตําบลควนโดน
25 โครงการฝกอบรมสรางจิตสํานึก
ดานการปองกันการทุจริตและการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
26 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
แกบุคลากรทองถิ่น

คน

50

5,000

คน

250

5,000

27 โครงการรณรงคประชาสัมพันธให
ความรูเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย

ครั้ง

5,000

1

5,000

30,000.- ประชาชนมีความรู

เขาใจ ดานกฎหมาย
5,000 รอยละของผูเขารวม บุคลากรทองถิ่น
โครงการที่ไดรับความ และประชาชนมี
พึงพอใจ
ความรูเรื่องขอมูล
ขาวสารเพิ่มขึ้น
5,000 รอยละของผูเขารวม เพื่อเพิ่ม
โครงการที่ไดรับความ ประสิทธิภาพใน
พึงพอใจ
การทํางาน
5,000 รอยละของผูเขารวม ประชาชนมีความ
โครงการที่ไดรับความ เขาใจระบอบ
พึงพอใจ
ประชาธิปไตย
รูจักสิทธิหนาที่

5,000 รอยละ 80 ของ

ประชาชนมีความ
ประชาชนที่มีความรู เขาใจระบอบ
เกี่ยวกับระบอบ
ประชาธิปไตย
ประชาธิปไตย
รูจกั สิทธิหนาที่ของตนเอง



อบต.ควนโดน



อบต.ควนโดน



อบต.ควนโดน



อบต.ควนโดน

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(1)

ตัวชี้วัด

เปาหมายดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2562 (บาท)
(2)
แหลงงบประมาณ (3)
หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ
รวม
(2.1)
(2.2)
(3.1)
ของสวน งบประมาณ
ราชการ
(3.3)
(3.2)
150,000

ผลลัพธ

ระยะเวลาดําเนินการ (6)
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค.
61
62

150,000 รอยละของผูเขารวม เด็ก เยาวชน และ

เม.ย.มิ.ย.62

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ก.ค.-ก.ย.
62



28 โครงการฝกอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมแกเด็กและเยาวชน
ตําบลควนโดน

คน

100

29 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ผูบริหาร
สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบลและ
ลูกจางสวนตําบล
30 โครงการอบรมกฎหมายเบื้องตน
ใหแกประชาชน
31 อบรมคุณธรรมและจริยธรรมใหแก
เด็กและเยาวชน
32 โครงการใหความรูและรณรงค
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คน

100

10,000

10,000



อบต.ควนสตอ

คน

50

10,000

10,000



อบต.ควนสตอ

คน

40

80,000

80,000

คน

49

50,000

33 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
แกเจาหนาที่ อบต.

คน

50

20,000

สามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น
20,000 ประชาชนมีความพึง เกิดจิตสํานึกที่ดีใน
พอใจในการให
การตอตานการ
บริการของหนาที่
ทุจริตและประพฤติ
มากขึ้น
ปฏิบัติโดยยึดมั่น
ตามหลักจริยธรรม

34 โครงการสงเสริมจริยธรรม

คน

200

20,000

20,000 ไดนอมนําหลักธรรม ทําความดีไมเกี่ยว

280,000

โครงการที่ไดรับ
ความพึงพอใจ

อบต.ควนโดน

ประชาชนมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น



50,000 กลุมเปาหมายมีความ กลุมเปาหมาย



อบต.ยานซื่อ

รูมากขึ้น

คําสอนทางศาสนาไป
ปรับเปลี่ยนใชใน
การดําเนินชีวิตให
เปนไปอยางถูกตอง

1,707,300 1,987,300

รวม 34 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,987,300 บาท

ของกับอบายมุข
และสิ่งเสพติดสราง
พลังในการลด ละ
เลิก อบายมุข

อบต.ควนสตอ



อบต.วังประจัน



อบต.วังประจัน

จัดทําแผนปฏิบัติราชการการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสตูล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตรที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(1)

เปาหมายดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2562 (บาท)
(2)
แหลงงบประมาณ (3)
รวม
หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ
(2.1)
(2.2)
(3.1)
ของสวน งบประมาณ
(3.3)
ราชการ
(3.2)
140,000

ตัวชี้วัด

1

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดําเนินงาน
ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานภาครัฐจังหวัดสตูล

คน

133

2

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

แหง

2

50,000

50,000 ศูนยเรียนรูเทคโนโลยี
การเกษตร

3

โครงการฝกอบรมใหความรูในการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนและมาตรการปองกันการ
ทุจริตในองคของเทศบาลตําบลกําปพง

คน

60

30,000

30,000 จํานวนผูอบรม

4

โครงการอบรมใหความรูกฎหมายเบื้องตน

ที่ตําบลควนขัน

5

โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

18,000.-

ประชาชนในพื้น

ที่ตําบลควนขัน

6

โครงการจัดทําแผนชุมชนเพื่อพิจารณา
กิจกรรมสูแผนพัฒนาตําบล

หมูบาน

6

ระยะเวลาดําเนินการ (6)
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค.
61
62

30,000.-

ก.ค.-ก.ย.
62

สํานักงานจังหวัด
สตูล


รอยละ 100

30,000.- ประชาชนมีความรู
เขาใจ ดานกฎหมาย
18,000.- ประชาชนผูรับบริการ
มีความพึงพอใจ ไมต่ํา
กวา รอยละ 80
และการใหบริการ
สาธารณะ มีความโปรง
ใส เกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชน
30,000.- ประชาชนไดรับประโยชน
จากการมีสวนรวม
ในการเสนอปญหา
และความตองการ

เม.ย.มิ.ย.62

หนวยงาน
รับผิดชอบ



140,000 รอยละของผูเขารวม บุคลากกรจังหวัดสตูล
สัมมนามีความรูความ มีสว นรวมดําเนินงาน
เขาใจเกี่ยวกับ ITA
ITA
เพิ่มขึ้น รอยละ 80

30,000.-

ประชาชนในพื้น

ผลลัพธ

ทต.คลองขุด


ทต.กําแพง



อบต.ควนขัน




อบต.ควนขัน

อบต.ควนขัน

ในการกําหนดโครงการ
กิจกรรมไวในแผน
พัฒนาทองถิ่น 4 ป
140,000

80,000

รวม6 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 220,000 บาท

220,000

จัดทําแผนปฏิบัติราชการการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสตูล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตรที่ 3 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(1)

เปาหมายดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2562 (บาท)
(2)
แหลงงบประมาณ (3)
หนวยนับ ปริมาณ บูรณาการ งบปกติ
รวม
(2.1) งาน (2.2) (3.1)
ของสวน งบประมาณ
ราชการ
(3.3)
(3.2)

1

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตเพื่อรวมสรางราชการสตูลใสสะอาด

คน

100

140,000

2

ประชุมชี้แจงการประเมิน ITAและ
การดําเนินงาน ITA ของหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขสตูล

คน

14

10,000

3

โครงการพัฒนากลไกการกํากับ
ติดตาม และประเมินผลการปองกัน
การทุจริต

รอยละ

80

50,000

ตัวชี้วัด

140,000 รอยละของผูเขารวม
สัมมนามีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการ
ประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตเพิ่มขึ้น รอยละ 80

ผลลัพธ

ระยะเวลาดําเนินการ (6)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ต.ค.-ธ.ค.61 ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.62
62
62



บุคลากกรจังหวัดสตูลมีสวน
รวมในการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตของจังหวัด
และเสนอมาตรการปองกัน /
แกไข

10,000 รอยละของหนวยงาน
ผานเกณฑประเมิน
ในสังกัดสํานักงาน
ITA ทุกอําเภอ
สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ผานเกณฑการประเมิน
ITA รอยละ 90
50,000 1.มีขั้นตอนในการกํากับ บุคลากรในสังกัด อบจ.
ติดตามและประเมินผลการมีสวนรวมในการนํากลไกที่
ทุจริตที่ชัดเจนและนําไปใช กําหนดไปถือปฏิบัติ เพื่อ
ไดจริง
ไมใหเกิดการทุจริตในองคกร
2.การรองเรียนหรือการนํา
เสนอเรื่องทุจริตมีนอยลง
หรือไมมีเลย

สํานักงาน
จังหวัดสตูล



สนง.สาธารณสุข
จังหวัดสตูล



อบจ.สตูล

ที่

4

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(1)

โครงการจัดองคความรูใน องคกร

เปาหมายดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2562 (บาท)
(2)
แหลงงบประมาณ (3)
หนวยนับ ปริมาณ บูรณาการ งบปกติ
รวม
(2.1) งาน (2.2) (3.1)
ของสวน งบประมาณ
ราชการ
(3.3)
(3.2)
ครั้ง

๑

200,000

140,000

260,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ

200,000 เทศบาลเปนองคกรแหง สามารถจัดการความรูของ
การเรียนรูอยางตอเนื่อง เทศบาลตําบลคลองขุด
เปนไปอยางรูปธรรม
สงเสริมใหมีการถายทอด
ความรูและทักษะที่อยูในตัว
บุคคลสามารถายทอดสู
บุคลากรทั่วทั้งองคกร

400,000

รวม 4 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 400,000 บาท

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลาดําเนินการ (6)
ต.ค.-ธ.ค.61 ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.62
62
62



ทต.คลองขุด

