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ส�วนที่ 1  
นโยบายสําคัญและกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการด!านการป"องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 แผนปฏิบัติราชการด�านการป�องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงมหาดไทย เป+นแผนปฏิบัติการ 
ที่ใช�ขับเคลื่อนการดําเนินมาตรการป�องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน1วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยให�บรรลุวัตถุประสงค4และเกิดผลสัมฤทธิ์
อย1างเป+นรูปธรรม โดยมีนโยบายสําคัญและยุทธศาสตร4ที่เกี่ยวข�องในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการด�านการป�องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
 

  1.1 ยุทธศาสตร0ชาติ 20 ป( (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 ยุทธศาสตร4ที่ 6 ยุทธศาสตร4ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป�าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ 
ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน4ส1วนรวม” โดยภาครัฐต�องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาลมีลักษณะ
เป%ดกว�าง เชื่อมโยงถึงกันและเป%ดโอกาสให�ทุกภาคส,วนเข�ามามีส,วนร,วมเพื่อตอบสนองความต�องการของประชาชนได�อย,างสะดวก รวดเร็ว และโปร,งใส โดยทุกภาคส,วนใน
สังคมต�องร,วมกันปลูกฝ1งค,านิยมความซื่อสัตย3สุจริต ความมัธยัสถ3 และสร�างจิตสํานึกในการปฏิเสธไม,ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย,างสิ้นเชิง 

      1.2 นโยบายรัฐบาล  
    รัฐบาลภายใต�การบริหารของ พลเอก ประยุทธ4 จันทร4โอชา นายกรัฐมนตรี ได�แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต1อสภานิติบัญญัติแห1งชาติ เมื่อวันที่            
12 กันยายน 2557 มีนโยบายในการส1งเสริมการบริหารราชการแผ1นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป�องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ดังนี้ 
    นโยบายที่ 10 นโยบายการส1งเสริมการบริหารราชการแผ1นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป�องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
    ข�อ 10.4 มุ1งเสริมสร�างระบบคุณธรรมในการแต1งตั้งและโยกย�ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป�องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส1งเสริมให�
มีการนําระบบพิทักษ4คุณธรรมมาใช�ในการบริหารงานบุคคลของเจ�าหน�าที่ฝHายต1าง ๆ 
 ข�อ ๑๐.๕ ใช�มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝ1งค,านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป?นข�าราชการและความซื่อสัตย3
สุจริต ควบคู,กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป@องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ�าหน�าที่ของรัฐทุกระดับอย,างเคร,งครัด ยกเลิก
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หรือแก�ไขกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับต,าง ๆ ที่ไม,จําเป?น สร�างภาระแก,ประชาชนเกินควรหรือเป%ดช,องโอกาสการทุจริต เช,น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ�าง การอนุญาต อนุมัติ 
และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช�เวลานาน ซ้ําซ�อนและเสียค,าใช�จ,าย ทั้งของภาครัฐและประชาชน 
 ข�อ ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให�มีกฎหมายเพื่อให�ครอบคลุมการป@องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน3ทับซ�อน          
ในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว,าเรื่องนี้เป?นวาระสําคัญเร,งด,วนแห,งชาติและเป?นเรื่องที่ต�องแทรกอยู,ในการปฏิรูปทุกด�านทั้งจะเร,งรัดการดําเนินการต,อผู�กระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในด�านวินัยและคดี รวมทั้งให�ผู�ใช�บริการมีโอกาสประเมินระดับความน,าเชื่อถือของหน,วยงานของรัฐ และเป%ดเผยผลการประเมินต,อประชาชนทั้งจะนํา
กรณีศึกษาที่เคยเป?นป1ญหา เช,น การจัดซื้อจัดจ�าง การร,วมทุน การใช�จ,ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติและละเว�นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช�ดุลพินิจของเจ�าหน�าที่ การมี
ผลประโยชน3ขัดแย�งหรือทับซ�อน ซึ่งได�มีคําวินิจฉัยขององค3กรต,าง ๆ เป?นบรรทัดฐานแล�วมาเป?นบทเรียนให�ความรู�แก,เจ�าหน�าที่ของรัฐและประมวลเป?นกฎระเบียบหรือคู,มือ
ในการปฏิบัติราชการ 

  1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
        ยุทธศาสตร4ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป�องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ได�กําหนดแนวทางการพัฒนา         
ในการป�องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให�สังคมไทยมีวินัย โปร1งใส ยึดมั่น ในความซื่อสัตย4สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร�างความเข�มแข็ง            
เป+นภูมิคุ�มกันของสังคมไทย ให�ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค4กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร�อมทั้งเพื่อสร�างพลังการขับเคลื่อนค1านิยมต1อต�านการทุจริต 

   1.4 คําสั่งคณะรักษาความสงบแห�งชาติที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป"องกันและแก!ไขปKญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ  
   เพื่อให�การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห1งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให�แก1ประชาชน รวมทั้งเพื่อให�เกิดความสงบสุขแก1สังคมและ
ผลประโยชน4ของประเทศชาติโดยรวมในการป�องกันและแก�ไขปMญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห1งชาติจึงมีคําสั่งดังต1อไปนี้ 
   ข�อ 1 ให�ทุกส1วนราชการและหน1วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป�องกันและแก�ไขปMญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส1วนราชการ
และหน1วยงานของรัฐ โดยมุ1งเน�นการสร�างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส1งเสริมการมีส1วนร1วมจากทุกภาคส1วนในการตรวจสอบ เฝ�าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให�เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได� 
   ข�อ 2 ในกรณีที่มีการกล1าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว1าข�าราชการและเจ�าหน�าที่ของรัฐ กระทําการหรือเกี่ยวข�องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ        
ทั้งในฐานะตัวการ ผู�ใช�หรือผู�สนับสนุน ให�หัวหน�าส1วนราชการและหัวหน�าหน1วยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหน�าที่ภายใต�พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ1นดิน 
พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาว1าด�วยหลักเกณฑ4วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับที่เกี่ยวข�องกับการบริหารงาน
บุคคล โดยให�บังคับใช�มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย1างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
   ข�อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ�างของส1วนราชการและหน1วยงานของรัฐให�หัวหน�าส1วนราชการและหัวหน�าหน1วยงานของรัฐมีหน�าที่ในการควบคุม 
กํากับดูแล การดําเนินงานให�เป+นไปตามบทบัญญัติแห1งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว1าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย1างเคร1งครัด 
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   ข�อ 4 กรณีที่หัวหน�าส1วนราชการหรือผู�บังคับบัญชาปล1อยปละละเลย ไม1ดําเนินการตามข�อ 2 และข�อ 3 ให�ถือเป+นความผิดวินัยหรือความผิดทาง
อาญาแล�วแต1กรณี 
   ข�อ 5 ให�สํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา รวบรวม และดําเนินการอื่นใด เพื่อให�ได�มาซึ่ง
ข�อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน4เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร1งรัดผลการดําเนินงานตามข�อ 1 ข�อ 2 ข�อ 3 และ         
ข�อ 4 และรายงานผลการปฏิบัติพร�อมทั้งเสนอความเห็นให�คณะรักษาความสงบแห1งชาติทราบและพิจารณาอย1างต1อเนื่อง 

 1.5 ยุทธศาสตร0ชาติว�าด!วยป"องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีรายละเอียด ดังนี้ 
     - วิสัยทัศน0 “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต�านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
   - พันธกิจ “สร�างวัฒนธรรมต1อต�านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส1วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป�องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให�มีมาตรฐานสากล” 
   - เป"าประสงค0เชิงยุทธศาสตร0 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว1าร�อยละ 50 
   - วัตถุประสงค0หลัก  
     1. สังคมมีพฤติกรรมร1วมต�านการทุจริตในวงกว�าง  
     2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ1งต�านการทุจริตในทุกภาคส1วน 
      3. การทุจริตถูกยับยั้งอย1างเท1าทันด�วยนวัตกรรม กลไกป�องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
      4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช�กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป+นธรรม และได�รับความร1วมมือจากประชาชน  
      5. ดัชนีการรับรู�การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค1าคะแนน ในระดับที่สูงขึ้น 
   - ยุทธศาสตร0  ยุทธศาสตร4ครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานด�านการป�องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตร4 
การดําเนินงานหลักออกเป+น 6 ยุทธศาสตร4 ดังนี้  
      ยุทธศาสตร0ที่ ๑ “สร!างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต” เป+นยุทธศาสตร4ที่มุ1งเน�นให�ความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให�เกิดภาวะ        
ที่ “ไม1ทนต1อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต11กระบวนการกล1อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช1วงวัยตั้งแต1ปฐมวัย เพื่อสร�างวัฒนธรรมต1อต�านการทุจริต และปลูกฝMงความพอเพียง            
มีวินัย ซื่อสัตย4 สุจริต เป+นการดําเนินการผ1านสถาบันหรือกลุ1มตัวแทนที่ทําหน�าที่ในการกล1อมเกลาทางสังคมให�มีความเป+นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และ             
ความเสียสละเพื่อส1วนรวม และเสริมสร�างให�ทุกภาคส1วนมีพฤติกรรมที่ไม1ยอมรับและต1อต�าน การทุจริตในทุกรูปแบบ 
       ยุทธศาสตร0ที่ ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต!านการทุจริต” เป+นยุทธศาสตร4ที่มุ1งเน�นให�ประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจตจํานง
ทางการเมืองในเรื่องการต1อต�านการทุจริตไปสู1การปฏิบัติอย1างเป+นรูปธรรมและสอดคล�องเป+นหนึ่งเดียวกัน 



๔ 

    ยุทธศาสตร0ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” เป+นยุทธศาสตร4ที่มุ1งป�องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายผ1านการกําหนดมาตรการ
กลไก เสริมสร�างธรรมาภิบาลตั้งแต1เริ่มขั้นก1อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจ นโยบาย (Policy Decision) 
ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป�อนข�อมูลกลับ (Policy Feedback) 
    ยุทธศาสตร0ที่ 4 “พัฒนาระบบป"องกันการทุจริตเชิงรุก” ยุทธศาสตร4นี้มุ1งเน�นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด�านการป�องกันการทุจริตของ
ประเทศไทยให�มีความเข�มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําให�การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม1เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกด�าน 
กฎหมาย กลไกทางการบริหารและกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร�างการปฏิบัติงานของหน1วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให�มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น  
    ยุทธศาสตร0ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” เป+นยุทธศาสตร4ที่มุ1งเน�นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต1าง ๆ 
ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให�สามารถดําเนินการได�อย1างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล1าว จะมุ1งเน�นการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการตราเป+นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช�กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู�กระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการร1วมกันของหน1วยงานต1าง ๆ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดําเนินงานให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น             
ซึ่งยุทธศาสตร4นี้จะทําให�การปราบปรามการทุจริตเป+นไปอย1างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกดําเนินการอย1างรวดเร็ว และผู�กระทําการทุจริต                  
จะได�รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริต อันจะส1งผลให�คดีการทุจริตมีอัตราลดลงได�ในที่สุด 
    ยุทธศาสตร0ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู!การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” เป+นยุทธศาสตร4          
ที่มุ1งเน�นการยกระดับมาตรฐานด�านความโปร1งใสและการจัดการ การยกระดับค1าดัชนีการรับรู�การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห4ประเด็นการประเมินและ 
วิธีการสํารวจตามแต1ละแหล1งข�อมูล และเร1งรัด กํากับ ติดตามให�หน1วยงานที่เกี่ยวข�องปฏิบัติหรือปรับปรุง การทํางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทํางานร1วมกันระหว1าง
ภาครัฐ หน1วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต1างประเทศ  
 

    1.6 แผนยุทธศาสตร0กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนาองค0กรอย�างสมดุล 
      กลยุทธ4ที่ 4.1.4 ป�องกันการทุจริตโดยส1งเสริมให�ประชาชนและภาคีการพัฒนามีส1วนร1วมในการดําเนินงาน 

       1.7 โครงการเน!นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทยใสสะอาด”  
   กระทรวงมหาดไทยดําเนินการป�องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมาอย1างต1อเนื่อง โดยได�นํานโยบายสู1การปฏิบัติตามพันธกิจ 
“มหาดไทยใสสะอาด” ใน 3 ภารกิจหลัก ดังนี้ 
 1. การส1งเสริมการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ 
 2. ป�องกันปราบปรามการทุจริตอย1างเข�มข�น 
 3. สนับสนุนให�มี “จังหวัดใสสะอาด” “อําเภอใสสะอาด” และ “องค4กรปกครองส1วนท�องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ 
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         1.8 แผนป"องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป( (พ.ศ. 2560 - 2564) ของกระทรวงมหาดไทย 
 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได�กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร1งใส เพื่อเป+นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค1านิยมสําหรับข�าราชการ
และบุคลากรขององค4กรให�ยึดถือ และปฏิบัติควบคู1กับกฎ ระเบียบ และข�อบังคับอื่น ๆ โดยมุ1งมั่นที่จะนําหน1วยงานให�ดําเนินงานตามภารกิจด�วยความโปร1งใส บริหารงาน
ด�วยความซื่อสัตย4สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต จึงกําหนดแนวทางให�ส1วนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยถือปฏิบัติและการดําเนินการ ดังนี้ 
 1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ1งตอบสนองความต�องการของประชาชนด�วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต�อง เสมอภาค 
โปร1งใส และเป+นธรรม 
 2. ปลูกฝMงค1านิยมและทัศนคติให�บุคลากรในสังกัด มีความรู�ความเข�าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ใน
การปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 
 3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ�าง ส1งเสริมการดําเนินการให�เกิดความโปร1งใสในทุกขั้นตอน และเปyดโอกาสให�ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
เข�ามามีส1วนร1วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปyดเผยข�อมูลข1าวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ  
 4. ประชาสัมพันธ4ให�ประชาชนแจ�งข�อมูลข1าวสาร เบาะแสการทุจริต ร�องเรียนร�องทุกข4ผ1านศูนย4ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 
 5. กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู�ที่ทุจริตอย1างจริงจัง 
  - เป"าหมายหลัก 
   ค1าคะแนน ITA ของ มท. เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับป�ที่ผ1านมา 
 - วัตถุประสงค0  
 1. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป�องกันและปราบปรามการทุจริตคอร4รัปชัน ตามวัตถุประสงค4หลักในยุทธศาสตร4ชาติว1าด�วยการป�องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
 2. เพื่อแก�ไขปMญหาความไม1โปร1งใส ทุจริตคอร4รัปชันของส1วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมุ1งเน�นกลไกการมีส1วนร1วมของประชารัฐ  
เน�นการร1วมคิด ร1วมทํา ร1วมปฏิบัติ ร1วมแก�ปMญหา และร1วมติดตามประเมินผล โดยการแก�ที่สาเหตุของปMญหาการปลูกจิตสํานึกความซื่อสัตย4สุจริต รับผิดชอบ รักษาวินัย
ของข�าราชการ การส1งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนค1านิยมอื่น ๆ ที่ถูกต�อง รวมทั้งเข�าใจวิถีดําเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค1า และจัดอบรมให�ความรู� ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจที่สุ1มเสี่ยงต1อการกระทําให�เกิดปMญหาความไม1โปร1งใส และการทุจริตคอร4รัปชัน โดยการป�องกัน ปราบปราม และลงโทษการกระทําที่ไม1โปร1งใส และการทุจริต
คอร4รัปชัน เช1น ระบบการประมูล การเสนอราคาต1อหน1วยงานของรัฐ การจัดซื้อจัดจ�าง มีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร�องเรียน มีระบบตรวจสอบภายในองค4กร และการมี
ส1วนร1วม การใช�ดุลยพินิจของผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงาน  
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 3. เพื่อขยายผลการดําเนินงานปลูกฝMงคุณธรรมจริยธรรมอย1างต1อเนื่องเสริมสร�างเครือข1ายร1วมต1อต�านการทุจริตในประเทศ แสวงหาความร1วมมือ
จากภาคส1วนอื่น ๆ ที่ยังไม1ได�เข�ามามีส1วนร1วมอย1างใกล�ชิด เพื่อเร1งพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร4ไปสู1การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4. เพื่อให�ส1วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยยึดถือเป+นกรอบการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน4สุขของประชาชนเพื่อให�เกิดผลสัมฤทธิ์ต1อภารกิจ
ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพเกิดความคุ�มค1าในเชิงภารกิจของรัฐมุ1งสู1เป�าหมายหลัก คือ ประชาชนได�รับการอํานวยความสะดวก และได�รับการตอบสนองความต�องการตาม
พระราชกฤษฎีกาว1าด�วยหลักเกณฑ4และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาล 

 - ยุทธศาสตร0ป"องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย  

 ยุทธศาสตร0ที่ 1 “สร!างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต” 

กลยุทธ0 แนวทางตามกลยุทธ0 
1. ส1งเสริมให�มีระบบและกระบวนการกล1อมเกลา
ทางสังคมเพื่อต�านทุจริต 

1.1 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 
1.2 การใช�เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

2. ประยุกต4หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป+น
เครื่องมือต�านทุจริต 

2.1 นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช�ในการกล1อมเกลาทางสังคมและการ
ปฏิบัติงานต1อต�านการทุจริต 
2.2 พัฒนาระบบและจัดการองค4ความรู�การป�องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. เสริมพลังการมีส1วนร1วมของชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาคส1วนเพื่อต1อต�านการทุจริต 
 

3.1 สร�างชุมชนเฝ�าระวัง ต1อต�านทุจริต    
3.2 สร�างความตื่นตัวในการแสดงออกต1อเหตุการณ4ทางสังคมที่ผิดต1อจริยธรรมทางสังคม
และ/หรือกฎหมาย และผลักดันให�เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทาง
กฎหมาย บนพื้นฐานของข�อเท็จจริงและเหตุผล 
3.3 บูรณาการทุกภาคส1วนเพื่อต1อต�านการทุจริต 
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    ยุทธศาสตร0ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

กลยุทธ0 แนวทางตามกลยุทธ0 
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

1.1 การเผยแพร1ข�อมูลข1าวสารที่เกี่ยวข�องกับนโยบาย 
1.2 พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ส1งเสริมให�มีการศึกษา วิเคราะห4 ติดตาม และ
ตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองค4กรปกครอง
ส1วนท�องถิ่น 

2.1 เผยแพร1องค4ความรู�ในการดําเนินนโยบายอย1างโปร1งใสและไร�การทุจริตให�แก1องค4กรปกครอง
ส1วนท�องถิ่น 

  ยุทธศาสตร0ที่ 3 “พัฒนาระบบป"องกันการทุจริตเชิงรุก” 

กลยุทธ0 แนวทางตามกลยุทธ0 
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป�องกันการทุจริต 
 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก�ไขปMญหาการทุจริตในแต1ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหว1างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
ในการป�องกันการทุจริต 
1.3 พัฒนากลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการป�องกันการทุจริต 

2. สร�างกลไกการป�องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
 

2.1 สร�างกลไกป�องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
2.2 กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําข�อเสนอแนะไปสู1การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ลดปMญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลด
ขั้นตอน หรือกระบวนการใช�ดุลยพินิจของเจ�าหน�าที่รัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปyดโอกาสให�ประชาชนสามารถศึกษา 
เรียนรู� และหาข�อมูลเกี่ยวกับการป�องกันการทุจริต (กําหนดเรื่องที่ประชาชนให�ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิง
สร�างสรรค4เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 



๘ 

กลยุทธ0 แนวทางตามกลยุทธ0 
5. พัฒนาสมรรถนะและองค4ความรู�เชิงสร�างสรรค4
ของบุคลากรด�านการป�องกันการทุจริต 

5.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด�านงานป�องกันและปราบปรามการทุจริต ให�มี
ความเป+นมืออาชีพและเป+นไปตามมาตรฐานสากล 

 ยุทธศาสตร0ที่ 4 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ0 แนวทางตามกลยุทธ0 
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป�องกันการทุจริต 
 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร�องเรียนของหน1วยงานต1อต�านการทุจริตต1าง ๆ ให�มี 
ความรวดเร็ว เข�าถึงได�โดยง1าย 
1.2 การสร�างความเชื่อมั่นและความไว�วางใจต1อระบบการรับเรื่องร�องเรียน 
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   1.9 แผนผังความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร0ที่เกี่ยวข!องกับแผนปฏิบัติราชการด!านการป"องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงมหาดไทย ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

ยุทธศาสตร0ชาติ 20 ป( 
(พ.ศ. 2561 – 2580) 

นโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 

คําสั่งคณะรักษาความสงบแห�งชาต ิ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร0ชาติว�าด!วยป"องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 3           

(พ.ศ. 2560 - 2564) 

แผนยุทธศาสตร0กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2560 – 2564 

โครงการเน!นหนักตามนโยบายรัฐบาลและ
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย 

“มหาดไทยใสสะอาด” 
 

แผนป"องกนั ปราบปรามการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป(  
(พ.ศ. 2560 - 2564)  
ของกระทรวงมหาดไทย 

ยุทธศาสตร0ที่ ๖ ด!านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครฐั 

นโยบายที่ 10 นโยบายการส�งเสริมการบริหารราชการแผ�นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป"องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร0ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป"องกันการทุจรติประพฤติมชิอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

คําสั่ง คสช. ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป"องกันและแก!ไขปKญหาการทุจริต ประพฤติมชิอบ 
 

ยุทธศาสตร0ที่ ๑ 
สร!างสังคมที่ไม�ทนต�อ

การทุจริต 
 

ยุทธศาสตร0ที่ 6 “ยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู!การทุจริต 
(Corruption Perceptions 

Index : CPI) ของประเทศไทย 
 

ยุทธศาสตร0ที่ ๒ 
ยกระดับเจตจํานง

ทางการเมืองในการ
ต�อต!านการทุจริต 

ยุทธศาสตร0ที่ ๓ 
สกัดกั้นการทุจริต

เชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร0ที่ 4 
พัฒนาระบบป"องกัน

การทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร0ที่ 5 
ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการ

ปราบปรามการทุจริต 
 

ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนาองค0กรอย�างสมดุล 

1. การส�งเสรมิการบริหารกิจการบ!านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ 

 

2. ป"องกันปราบปรามการทุจริต 
อย�างเข!มข!น 

3. สนับสนุนให!มีจังหวัดใสสะอาด 
อําเภอใสสะอาด และ 

องค0กรปกครองส�วนท!องถิ่นใสสะอาด 

ยุทธศาสตร0ที่ 1 
สร!างสังคมที่ไม�ทนต�อ 

การทุจริต 
 

ยุทธศาสตร0ที่ 2  
ยกระดับเจตจํานงทาง
การเมืองในการต�อต!าน 

การทุจริต 

ยุทธศาสตร0ที่ 3 
สกัดกั้นการทุจริตเชิง

นโยบาย 
 

ยุทธศาสตร0ที่ 4 
พัฒนาระบบป"องกัน 

การทุจริตเชิงรุก 

 

แผนปฏิบัติราชการด!านการป"องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงมหาดไทยประจําป(งบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

จํานวน  384  โครงการ 

 

จํานวน  1 โครงการ จํานวน  5  โครงการ จํานวน 3 โครงการ 

ยุทธศาสตร0ที่ 5 
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
การปราบปรามการทุจริต 

จํานวน 8 โครงการ 



๑๐ 

ส�วนที่ 2 กรอบแนวทางการดําเนินงานป"องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย  
ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการต�อต!านการทุจริตแห�งชาติ (คตช.) 
คณะรัฐมนตรี 

สํานักงาน ป.ป.ท. (ฝ�ายเลขานุการฯ) 

ศูนย อํานวยการต#อต$านการทุจริตแห#งชาติ (ศอตช.) สํานักงาน ป.ป.ท. (ฝ�ายเลขานุการฯ) 

อนุกรรมการขับเคลื่อนการดาํเนินงานของ ศปท. ศูนย ปฏิบัติการต#อต$านการทุจริต (ศปท.) 

ศปท.กระทรวง/หน#วยขึ้นตรง อนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร ชาติฯ ระดับกระทรวง 

รัฐวิสาหกิจ กรม องค การมหาชน หน#วยงานภายใต$
กํากับ 

กลไกการป6องกันและแก$ไขป7ญหาการทุจริตภาครัฐ 

กรมในสังกัด 
มท.* 

กรมส#งเสริมการ
ปกครองท$องถิ่น 

องค กรปกครองส#วนท$องถิ่น  

รัฐวิสาหกิจ* จังหวัด 

ศปท.จังหวัด 
สํานักงานจังหวัด 

- จังหวัด 
- อําเภอ 
- ตาํบล/หมู#บ$าน 

อนุกรรมการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร ชาติฯ ระดับจังหวัด 

กทม.* 

*มท.มีข�อสั่งการเป?นการภายในให�ตั้ง ศปท.
ในกรม รัฐวิสาหกิจ กทม.และจังหวัด  

ศปท. กระทรวงมหาดไทย 

สํานักงาน ป.ป.ท.        
(ประธานและฝ�ายเลขานุการฯ) 

- อบจ.                                        
- เทศบาล (นคร/เมือง/ตําบล)           
- อบต.                                   
- เมืองพัทยา      

ราชการส#วนภูมภิาค 

อ�างอิง : คู1มือแนวทางการดําเนินงานศูนย4ปฏิบัติการต1อต�านการทจุริต (ศปท.). ศูนย4อํานวยการต1อต�านการ    
          ทุจรติแห1งชาติ (ศอตช.) สํานกังาน ป.ป.ท. , มกราคม 2560 

 

สํานักงานส#งเสริมการปกครอง
ท$องถิ่นจังหวัด 
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สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการด!านการป"องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

 

ที่ หน�วยงาน งบประมาณ 
งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ งบประมาณของส�วนราชการ 

1 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   
 ส1วนกลาง 19.5280 0.3831 
 ส1วนภูมิภาค (จังหวัด)  30.1756 2.12531 

2 กรมโยธาธิการและผังเมือง  - 1.2958 
3 กรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย - 6.5214 
4 กรมการพัฒนาชุมชน - 4.1169 
5 กรมส1งเสริมการปกครองท�องถิ่น 28.9140 - 
6 กรมการปกครอง - 2.4937 
7 กรมที่ดิน 2.0116 0.4000 
 รวม 80.6292 17.33621 

8 การไฟฟ�านครหลวง - 0.1500 
9 การไฟฟ�าส1วนภูมิภาค - 1.6450 

10 การประปานครหลวง - 1.7500 
11 การประปาส1วนภูมิภาค - 0.3500 
12 องค3การตลาด - 0.1198 
13 องค3การจัดการน้ําเสีย - 0.1500 

 รวม - 4.1648 
14 กรุงเทพมหานคร - 2.0440 
15 เมืองพัทยา - 1.3000 
 ภาพรวม 80.6292 24.84501 



12 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนงานบูรณาการต�อต!านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงมหาดไทย ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  

 

ยุทธศาสตร0ที่ กลยุทธ0ที่ จํานวนโครงการ งบประมาณ (ล!านบาท) 
ยุทธศาสตร0ที่ ๑ สร�างสังคมที่ไม1ทนต1อ
การทุจริต 

1. ปรับความคิดทุกช1วงวัยตั้งแต1ปฐมวัยให�สามารถแยกระหว1างผลประโยชน4
ส1วนตัวและผลประโยชน4ส1วนรวม 

2 9.7728 

2. ส1งเสริมให�มีระบบและกระบวนการกล1อมเกลาทางสังคมเพื่อต�านทุจริต 134 49.1092 
3. ประยุกต4หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป+นเครื่องมือต1อต�านทุจริต 12 13.3188 
4. เสริมพลังการมีส1วนร1วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาค
ส1วนเพื่อต1อต�านการทุจริต 
 

39 8.4284 

รวม 187 80.6292 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของส�วนราชการ กระทรวงมหาดไทย ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
 

ยุทธศาสตร0ที่ กลยุทธ0ที่ จํานวนโครงการ งบประมาณ (ล!านบาท) 
ยุทธศาสตร0ที่ ๑ สร�างสังคมที่ไม1ทนต1อ
การทุจริต 

1. ปรับความคิดทุกช1วงวัยตั้งแต1ปฐมวัยให�สามารถแยกระหว1างผลประโยชน4
ส1วนตัวและผลประโยชน4ส1วนรวม 

16 3.1448 

2. ส1งเสริมให�มีระบบและกระบวนการกล1อมเกลาทางสังคมเพื่อต�านทุจริต 158 21.78891 
3. ประยุกต4หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป+นเครื่องมือต1อต�านทุจริต 17 0.4903 
4. เสริมพลังการมีส1วนร1วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาค
ส1วนเพื่อต1อต�านการทุจริต 

6 0.3010 

รวม 197 25.72501 
ยุทธศาสตร0ที่ 2 ยกระดับเจตจํานง 
ทางการเมืองในการต1อต�านการทุจริต 

3. สนับสนุนให�ทุกภาคส1วนกําหนดกลยุทธ4และมาตรการสําหรับเจตจํานงใน
การต1อต�านการทุจริต 

1 - 

รวม 1 - 
ยุทธศาสตร0ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 5 0.0200 

รวม 5 0.0200 
ยุทธศาสตร0ที่ 4 พัฒนาระบบป�องกัน
การทุจริตเชิงรุก 

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป�องกันการทุจริต 2 - 
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดปMญหาการทุจริต 1 - 

รวม 3 - 
ยุทธศาสตร0ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร�องเรียนการทุจริตให�มีประสิทธิภาพ 7 - 

5. บูรณาการข�อมูลและข1าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 1 - 
รวม 8 - 
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3.1 งบประมาณตามแผนงานบูรณาการต�อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร'ที่ 1 “สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต” 
กลยุทธ'ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช�วงวัยตั้งแต�ประถมวัยให�สามารถแยกระหว�างผลประโยชน'ส�วนตัวและผลประโยชน'ส�วนรวม 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป9าหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ.(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 โครงการยุวทูต ต�านคอร�รัปชั่น คน 250 3.1448 จํานวนผู�เข�าร#วมโครงการ  250 คน     สถ. 

2 โครงการฝ(กอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือของ อปท. 
หลักสูตรลูกเสือช#อสะอาด 

คน 250 6.6280 จํานวนผู�เข�าร#วมโครงการ 250 คน     สถ. 
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ยุทธศาสตร'ที่ 1 “สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต” 
กลยุทธ'ที่ 2 ส�งเสริมให�มีระบบและกระบวนการกล�อมเกลาทางสังคมเพื่อต�านทุจริต  

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป9าหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ.(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน หน�วย

นับ 
ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 โครงการขับเคลื่อนภารกิจของ
ศูนย�ปฏิบัติการต#อต�านการทุจริต
กระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.) 
และศูนย�ปฏิบัติการต#อต�านการ
ทุจริตจังหวัด (ศปท.จ.) 

จังหวัด 
/แห#ง 

76 
จังหวัด 
และ 
ศปท.  
1 แห#ง 

16.8480 มีการบูรณาการการ
ขับเคลื่อนงานด�านการ
ป<องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน#วยงานและลงสู#
พื้นที่ 76 จังหวัด ให�เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
ภารกิจ 

4.2120 4.2120 4.2120 4.2120 ศปท. 

2 โครงการบูรณาการต#อต�านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบตามหลัก
ธรรมาภิบาลกับการบังคับใช�
กฎหมาย 

คน 150 0.4666 จํานวนผู�เข�ารับการอบรม 170 คน  0.4666   สป.     
(สกม.) 

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ตรวจราชการของ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อป<องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบใน
หน#วยงานของรัฐ ประจําปD
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ#นที่ 1 
(ผู�ตรวจราชการ และบุคลากร
สนับสนุนการตรวจราชการ) 

คน 210 1.5014 1. จํานวนผู�เข�ารับการ
ฝ(กอบรม 
2. ร�อยละความพึงพอใจใน
ความรู�ที่ได�รับจากการ
ฝ(กอบรม 

1. บุคลากรที่เกี่ยวข�องทราบ
แนวทางการตรวจราชการที่
เปFนไปในทิศทางเดียวกัน 
2. บุคลากรที่เกี่ยวข�องมีความรู�
ทักษะการปฏิบัติงานที่ทนัสมัย
เปFนปHจจุบันไปปรับใช�ในการ
ปฏิบัติงาน 
3. เสริมสร�างเครือข#ายการ
ตรวจราชการของ
กระทรวงมหาดไทยที่เข�มแข็ง 
 

1.5014    สป.  
(สตร.)      

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ตรวจราชการของ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อป<องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบใน
หน#วยงานของรัฐ ประจําปD
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ#นที่ 2 
(หน#วยงานรับการตรวจราชการ 

คน 206 1. จํานวนผู�เข�ารับการ
ฝ(กอบรม 
2. ร�อยละความพึงพอใจใน
ความรู�ที่ได�รับจากการ
ฝ(กอบรม 

1. บุคลากรที่เกี่ยวข�องทราบ
แนวทางการตรวจราชการที่
เปFนไปในทิศทางเดียวกัน 
2. บุคลากรที่เกี่ยวข�องมีความรู�
ทักษะการปฏิบัติงานที่ทนัสมัย
เปFนปHจจุบันไปปรับใช�ในการ
ปฏิบัติงาน 

สป.  
(สตร.)      



16 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป9าหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ.(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

และหน#วยงานที่เกี่ยวข�อง) 3. เสริมสร�างเครือข#ายการ
ตรวจราชการของ
กระทรวงมหาดไทยที่เข�มแข็ง 

5 โครงการส#งเสริมผู�ตรวจสอบ
ภายในให�มีความเปFนมืออาชีพใน
การป<องปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน#วยงาน
ภาครัฐ ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

คน 180 0.7120 ผู�เข�ารับการฝ(กอบรมจํานวน 
180 คน ร�อยละความพึง
พอใจในการดําเนินโครงการ
ในภาพรวม ร�อยละ 80 ขึ้น
ไป 

ผู�เข�ารับการฝ(กอบรมจํานวน 
160 คน ร�อยละความพึงพอใจ
ในการดําเนินโครงการใน
ภาพรวม ร�อยละ 86.20  

0.7120    สป. 
(ตภ.มท.) 

6 โครงการอบรมหลักสูตร ท�องถิ่น
สุจริตโปร#งใส 
(Local integrity and 
Transparency) ประจําปD
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

คน 3,000 14.9352 1. จํานวนผู�เข�ารับการ
ฝ(กอบรมโครงการพัฒนา
บุคลากรกรมส#งเสริมการ
ปกครองท�องถิ่นในการปฏิบัติ
ราชการบนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไม#น�อยกว#า 
500 คน 
2. ร�อยละของผู�เข�ารับการ
ฝ(กอบรมที่ผ#านเกณฑ�การ
ทดสอบเกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไม#น�อย
กว#าร�อยละ 60 

1. ดําเนินการจัดฝ(กอบรมแล�ว
จํานวน 3 รุ#น รวม 251 คน 
2. ผู�เข�ารับการฝ(กอบรมผ#าน
เกณฑ�การทดสอบเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ร�อยละ 94.82 

   14.9352 สถ. 

7 โครงการข�าราชการกรมที่ดิน
บริการประทับใจโปร#งใส เปFน
ธรรม ปDงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คน 500 1.8432 ผู�เข�ารับการอบรมโครงการฯ 
ครบตามเป<าหมาย  
(500 คน) 

ดําเนินการแล�วเสร็จ (538 คน) 1.8432    ทด. 

8 โครงการส#งเสริมหลักคุณธรรม
จริยธรรมและตรวจติดตามผล
โครงการข�าราชการกรมที่ดิน
บริการประทับใจ โปร#งใส เปFน
ธรรม ปDงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รวมการตรวจการดําเนินการ 
ตามยุทธศาสตร�ฯ ปDงบประมาณ 
พ.ศ. 2562) 

ครั้ง 2 0.1000 จํานวนครั้งตรวจเยี่ยม อย#าง
น�อย 2 ครั้ง 

อยู#ระหว#างดําเนินการ   0.0500 0.0500 ทด. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป9าหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ.(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

9 เผยแพร# และส#งเสริมหลัก
คุณธรรมจริยธรรมตามประมวล
จริยธรรมข�าราชการพลเรือน
ข�อกําหนดว#าด�วยมาตรฐานฯ 
จรรยาข�าราชการกรมที่ดินค#านิยม
หลักของกรมที่ดิน 

ครั้ง - 0.0184 มีการเผยแพร#ฯ ไม#น�อยกว#า 
4 ครั้ง 

อยู#ระหว#างดําเนินการ   0.01840  ทด. 

10 โครงการยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร#งใสของกรมที่ดิน
“ยกระดับมาตรการป<องกันการ
ทุจริตเชิงรุกของกรมที่ดิน 
ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ครั้ง 1 0.0500 ผู�เข�ารับการอบรมโครงการฯ 
ครบตามเป<าหมาย  
(150 คน) 

อยู#ระหว#างดําเนินการ  0.0500   ทด. 

11 โครงการเสริมสร�างความรู�ด�านการ
ป<องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให�เจ�าหน�าที่ของรัฐ
ประจําจังหวัดกระบี่ ปDงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

คน 130 0.3533 ร�อยละของผู�อบรมสัมมนามี
ความรู�ในหลักสูตรที่กําหนด 
ค#าเป<าหมายร�อยละ 80 

เจ�าหน�าที่ของรัฐในสังกัดส#วน
ราชการส#วนกลาง ส#วนภูมิภาค 
และภาคประชารัฐในจังหวัด 
เช#น คณะกรรมการจริยธรรม
จังหวัด คณะกรรมการ        
ธรรมาภิบาลของจังหวัดกระบี่ 
มีความรู�และนําความรู�มาใช�
ประโยชน�ในการปฏิบัติราชการ 
เกิดความเข�าใจและตระหนักถึง
ปHญหาและผลเสียของการทุจริต
คอรัปชั่น รวมทั้งลดปHญหาการ
ร�องเรียน ร�องทุกข� ที่กล#าวโทษ
เจ�าหน�าที่กระทําการทุจริต 

  0.3533  กระบี่ 
 

12 โครงการส#งเสริมคุณธรรม และ
จริยธรรม ข�าราชการและ
เจ�าหน�าที่ของรัฐยุคใหม# จังหวัด
กาญจนบุรี ประจําปDงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

คน 150 0.1000 ผู�เข�ารับการอบรม ผ#านการ
ฝ(กโครงการส#งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมข�าราชการและ
เจ�าหน�าที่ของรัฐยุคใหม#
จังหวัดกาญจนบุรี ประจําปD
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผู�เข�ารับการฝ(กอบรม ที่ผ#านการ
ฝ(กอบรมฯ มีความรู�ความเข�าใจ 
ในการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยมีคุณลักษณะเปFน
ข�าราชการยุคใหม#ที่ยึดมั่นใน
ความถูกต�อง ชอบธรรม  
มีคุณธรรม เพื่อให�การทํางาน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป<าหมาย 

  0.1000  กาญจนบุร ี
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป9าหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ.(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

13 โครงการฝ(กอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ�างด�วยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส� (Electronic 
Market : e-market) และด�วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
(Electronic Bidding :           
e-bidding) สําหรับเจ�าหน�าที่
ผู�ปฏิบัตงิานของหน#วยงานของรัฐ
ในส#วนภูมิภาค   

คน 250 0.1130 เจ�าหน�าที่ผู�ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ�างของ
หน#วยงานภาครัฐทุกส#วน
ราชการ มหาวิทยาลัยกํากับ
ของรัฐ องค�กรอิสระ อปท. 
และรัฐวิสาหกิจ มีความรู�
ความเข�าใจ ความชํานาญใน
การใช�ระบบ e – bidding 
เพิ่มขึ้น 

ผู�เข�ารับการฝ(กอบรมร�อยละ 
80 มีความรู�ความสามารถ 
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐ
ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 
อย#างถูกต�อง มีประสิทธิภาพ 
สอดคล�องกับนโยบายรัฐบาล 

  0.1130  กาญจนบุร ี
 

14 โครงการเสริมสร�างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานแก�ไขปHญหาการ
ทุจริตในหน#วยงานของรัฐ 

คน 150 0.0966 ข�าราชการและลูกจ�างของ
หน#วยงานภาครัฐในจังหวัด
กาฬสินธุ� มีความรู� ความ
เข�าใจในกฎหมาย และ
บทลงโทษหากกระทําการ
ทุจริต 

ข�าราชการและลูกจ�างของ
หน#วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัด
กาฬสินธุ�มีความรู�ความเข�าใจ 
และทําให�การทุจริตของ
หน#วยงานภาครัฐลดลงหรือ
หายไปจากระบบราชการไทย 

  0.0966  กาฬสินธุ� 

15 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ดําเนินการทางวินัยและความ
รับผิดชอบทางละเมิดของ
หน#วยงานภาครัฐ 
 
 
 
 

คน 150  0.1744 เจ�าหน�าที่ของรัฐที่ได�เข�ารับ
การอบรม ร�อยละ 80 มี
ความรู�เกี่ยวกับการ
ดําเนินการทางวินัยและความ
รับผิดทางละเมดิ 

เจ�าหน�าที่ของรัฐในจังหวัด
กําแพงเพชรที่ได�รับมอบหมาย
ให�ดําเนินการทางวินัยสามารถ
ดําเนินการได�อย#างถูกต�องและ
สร�างความเปFนธรรมให�แก#
เจ�าหน�าที่ผู�ถูกดําเนินการทาง
วินัยและการดําเนินการความ
รับผิดทางละเมดิ 

  0.1744  กําแพงเพชร 
 

16 โครงการฝ(กอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด�านการ
บริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ�าง
เพื่อป<องกันการทุจริตในภาครัฐ 

คน 250 0.1517 เจ�าหน�าที่ของรัฐที่เข�ารับการ
อบรม ร�อยละ 80 มีความรู�
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ�างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

เจ�าหน�าที่ของรัฐดําเนินการตาม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ�างและ
การบริหารพัสดุที่สอดคล�อง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ�างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ประกาศระเบียบที่เกี่ยวข�อง 
 
 

  0.1517  กําแพงเพชร 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป9าหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ.(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

17 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวาง
ระบบการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตของหน#วยงานภาครัฐจังหวัด
ขอนแก#น 

คน 250 0.1912 ร�อยละของหน#วยงานที่มี
ความเสี่ยงการทุจริตน�อยลง 

มีการวางระบบการประเมิน
ความเสี่ยงในหน#วยงาน 

  0.1912  ขอนแก#น 
 

18 โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ
การกํากับ ดูแล ด�านการเงินการ
คลังและพัสดุสําหรับผู�บริหาร 
จังหวัดขอนแก#น 
 

คน 120 0.0996 ผู�บริหารของหน#วยงานของ
รัฐ มีความพึงพอใจต#อ
โครงการโดยรวมไม#น�อยกว#า
ร�อยละ 85 

ผู�บริหารของหน#วยงานของรัฐ
สามารถกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน ด�านการเงิน การ
คลัง ได�อย#างถูกต�อง ตาม
ระเบียบของทางราชการ 

 0.0996   ขอนแก#น 

19 โครงการการบูรณาการติดตาม 
ตรวจสอบ แนะนํา และ
สังเกตการณ�การดําเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจําปD
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

คน 100 0.0597 ร�อยละ 90 ของผู�เข�ารับการ
อบรมมีความรู�ความเข�าใจใน
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข�อง 
สามารถนําไปใช�ในการ
ปฏิบัติงานได� 

ป<องกันการดําเนินงานเรื่องการ
จัดซื้อจัดจ�างไม#เปFนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่กําหนด 

 0.0597   ฉะเชิงเทรา 

20 โครงการเสริมสร�างความรู�การ
ดําเนินงานตามโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร#งใสของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

คน 80 0.0507 ร�อยละ 100 ของผู�เข�ารับ
การอบรมมีความเข�าใจ
สามารถนําไปปฏิบัติได� 

การประเมินคุณธรรมและความ
โปร#งใสของหน#วยงานภาครัฐ
จังหวัดฉะเชิงเทรามีผลการ
ประเมินที่สูงขึ้น 

 0.0507   ฉะเชิงเทรา 

21 โครงการยกระดับคุณธรรม
จริยธรรมของข�าราชการและ
บุคลากรภาครัฐเพื่อจังหวัดใส
สะอาด 

คน 100 0.0633 ร�อยละ 100 ของผู�เข�ารับ
การอบรมเข�าร#วมเปFนภาคี
เครือข#ายด�านการคุ�มครอง
จริยธรรมคุณธรรม 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร�การ
พัฒนาส#งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ข�าราชการเจ�าหน�าที่
ของรัฐจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  0.0633  ฉะเชิงเทรา 

22 โครงการเสริมสร�างความรู�ด�าน
กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบ
การทุจริต 

คน 440 0.2640 จํานวนผู�เข�าร#วมโครงการ
ผ#านการฝ(กอบรมตาม
หลักสูตร จํานวน 440 คน 

ผู�นําภาคราชการที่เข�าร#วมโครงการ
มีความรู�ความเข�าใจในปHญหาการ
ทุจริต และมีความสามารถ
ตรวจสอบการทุจริต 

0.2640    ชลบุรี 
 

23 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู�การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร#งใสของหน#วยงานภาครัฐ
จังหวัดชลบุรี ประจําปDงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
 

คน 219 0.1355 จํานวนผู�เข�าร#วมโครงการ
ผ#านการฝ(กอบรมตาม
หลักสูตร จํานวน 219 คน 

ข�าราชการที่เข�าร#วมโครงการมี
ความรู�ความเข�าใจเรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร#งใสของหน#วยงานเพิ่มมากขึ้น 

0.1355    ชลบุรี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป9าหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ.(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

24 โครงการอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับ
การป<องกันการทุจริตในการจัดซื้อ
จัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

คน 300 0.1932 ร�อยละของหน#วยงานที่เข�า
ร#วมอบรม มีการปรับปรุง
ระบบการจัดซื้อจัดจ�างหรือมี
กลไกในการป<องกันการ
ทุจริต 

ผู�เข�ารับการอบรมจํานวน  
300 คน สามารถนําความรู�ที่
ได�นํามาใช�ในการปฏิบัติงานได�
อย#างถูกต�องช#วยลดความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงาน 

0.1932    ชัยนาท 
 

25 โครงการสร�างความตระหนักรู� 
และปลูกจิตสํานึก เรื่อง
ผลประโยชน�ทบัซ�อนและการรับ
สินบน ให�แก#ข�าราชการ/เจ�าหน�าที่
ของรัฐในจังหวัดชัยภูมิ 

คน 300 0.2300 1. ผลผลิตข�าราชการ
เจ�าหน�าที่ของส#วนราชการ
ทุกส#วนราชการและอําเภอ
ทุกอําเภอ จํานวน 300 คน 
มีความตระหนักรู�เรื่อง
ผลประโยชน�ทบัซ�อน และมี
ค#านิยม จิตสํานึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงานด�วยความโปร#งใส 
2. ตัวชี้วัดของผลผลิต
ข�าราชการ เจ�าหน�าที่
สามารถนําความรู�ไปใช�ใน
การปฏิบัติราชการด�วยความ
โปร#งใสสุจริต ร�อยละ 100 

ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ ของส#วน
ราชการในจังหวัดชัยภูมิ มี
ความรู�เกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข�องกับ
ผลประโยชน�ทบัซ�อน และนํามา
เปFนแนวทางในการปฏิบัตงิาน
เพื่อป<องกันการทุจริต 

 0.2300   ชัยภูมิ 
 

26 โครงการตามแผนงานบูรณาการ
ต#อต�านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

คน 100 0.0591 เจ�าหน�าที่ผู�ผ#านการอบรม
สามารถปฏิบัติหน�าที่ได�
ถูกต�อง 

ไม#เกิดกรณีความรับผิดทาง
ละเมิด 

 0.0591   ชุมพร 
 

27 โครงการส#งเสริมคุณธรรม 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

คน 40 0.0554 ร�อยละ 80 ของเจ�าหน�าที่
สํานักงานจัดหางานเข�าร#วม
โครงการส#งเสริมคุณธรรม 
พอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา 

ร�อยละ 80 ของผู�เข�าร#วม
โครงการมีความเข�าใจใน
คุณธรรม และจริยธรรม 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
และจะนําไปใช�ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 

   0.0554 ชุมพร 



21 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป9าหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ.(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

28 โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร#งใสแบบบูรณาการต#อต�านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

คน 80 0.0272 ร�อยละ 80 ของผู�เข�ารับการ
อบรมมีความรู�ในกฎหมาย
และให�เข�าใจถึงแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร#งใส ในการดําเนินงาน
ของหน#วยงานภาครัฐ รวมถึง
ผลประโยชน�ทบัซ�อนเพื่อ
ป<องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ 
สามารถนําไปปฏิบัติได� 

จังหวัดชุมพรมีการดําเนินการ
ตามแนวทางที่ศูนย�ปฏิบตัิการ
ต#อต�านการทุจริต 
กระทรวงมหาดไทยกําหนด  
มีผลการดําเนินเปFนไปตาม
กรอบแนวทางการจัดทํา
แผนงานบูรณาการต#อต�านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

    ชุมพร 

29 โครงการสร�างค#านิยมและปลูก
จิตสํานึกในการปฏิบัติงานให�
หน#วยงานภาครัฐและองค�กร
ปกครองส#วนท�องถิ่นจังหวัด
เชียงราย 

คน 450 0.4005 
 
 
 

 

เจ�าหน�าที่ของรัฐมีจิตสํานึกที่
ดีเพิ่มขึ้นร�อยละ 80 

บุคลากรได�รับการเสริมสร�าง
พฤติกรรมและวิธีการทํางานที่
สุจริต โปร#งใส สร�างจิตสํานึก 
ค#านิยม และวัฒนธรรม เรื่อง
ความซื่อสัตย�สุจริตการทํางาน
อย#างมีประสิทธิภาพ 

  0.4005 
 

 เชียงราย 
 

30 โครงการเสริมสร�างความรู�ด�านการ
ป<องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให�ข�าราชการใน
จังหวัดเชียงใหม# (ระดับอําเภอ) 
ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คน 125 0.0848 ร�อยละ 80 ของจํานวน
ข�าราชการ (ระดับอําเภอ) ที่
เข�าร#วมโครงการ ไม#ถูก
ร�องเรียน/ดําเนินการทาง
วินัย เกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ข�าราชการในจังหวัดเชียงใหม# 
(ระดับอําเภอ) มีส#วนร#วมในการ
ต�านทุจริตเกิดสังคมต�านทุจริต 
เกิดความรู�สึกหวงแหน
ผลประโยชน�ของจังหวัดและ
เล็งเห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตของการทุจริต 

  0.0848  เชียงใหม# 
 

31 โครงการปลูกจิตสํานึกและสร�าง
ค#านิยมไม#ทนต#อการทุจริต 

คน 100 0.1426 ร�อยละของระดับความพึง
พอใจของผู�เข�ารับการอบรม
ไม#ต่ํากว#า ร�อยละ 80 

1. ทุกภาคส#วนของสงัคม ไม#ทนต#อ
การทุจริต และร#วมกันเฝ<าระวังการ
กระทําทุจริตในทุกระดับ 
2. ทุกภาคส#วนของสังคม ร#วม
บูรณาการและประสานความ
ร#วมมือระหว#างกันในการ
ป<องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

 0.1426   ตรัง 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป9าหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ.(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

32 โครงการเสริมสร�างความรู�เพื่อ
ป<องกันการทุจริตจังหวัดตรัง 

คน 100 0.1226 ร�อยละของระดับความพึง
พอใจของผู�เข�ารับการอบรม
ไม#ต่ํากว#า ร�อยละ 80 

1. เจ�าหน�าที่ของรัฐปฏิบัติ
หน�าที่ด�วยความถูกต�อง และมี
จิตสํานึกในการปฏิบัติงานด�วย
ความซื่อสัตย�สุจริต 
2. เกิดธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงานทุกส#วนราชการอย#าง
เปFนรูปธรรม 

 0.1226   ตรัง 

33 โครงการเสริมสร�างจังหวัด
คุณธรรม ต�านทุจริต ประจําปD
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

คน 240 0.1902 ร�อยละ 80 ของผู�เข�าร#วม
โครงการมีความรู�ความเข�าใจ
ถึงระดับปHญหาการทุจริต
คอรัปชั่นในประเทศไทย
พร�อมทั้งแนวทางการป<องกัน
การทุจริตคอรัปชั่นไม#ให�เกิด
ในองค�กร 

1. ผู�เข�าร#วมโครงการมีความรู�
ความเข�าใจเกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และสามารถ
เปFนเครือข#ายเฝ<าระวังการทุจริต
คอรัปชั่นในองค�กรต#อไปได� 
2. มีแผนงาน/โครงการป<องกัน
การทุจริตในองค�กรอย#าง
ต#อเนื่อง 

 0.1902   ตราด 

34 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การควบคุมภายในเพื่อป<องกันการ
ทุจริตสําหรับหน#วยงานของรัฐ 

คน 235 0.1140 ผู�เข�าร#วมโครงการไม#น�อยกว#า
ร�อยละ 80 นําความรู�ที่ได�รับ
ไปใช�ในการปฏิบัติงานของ
หน#วยงานและมีจิตสํานักใน
การป<องกันการทุจริต 

หน#วยงานภาครัฐมีระบบการ
ควบคุมภายในที่มปีระสิทธิภาพ
และเปFนระบบที่สามารถป<องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภายในหน#วยงานภาครัฐ 

 0.1140   ตาก 

35 โครงการขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรมภายใต�แผนแม#บท
ส#งเสริมคุณะรรมแห#งชาติ ฉบับที่ 
1 (พ.ศ. 2559 - 2564) 
ประจําปD พ.ศ. 2562 

คน 650 0.3165 ผู�เข�าร#วมโครงการไม#น�อยกว#า
ร�อยละ 80 สามารถนํา
ความรู�ที่ได�ไปขยายผลใน
พื้นที่และเกิดเปFนเครือข#ายใน
การสร�างชุมชน สังคม
คุณธรรม 

1. จํานวนองค�กรชุมชน อําเภอ
ในจังหวัดตากเพิ่มขึ้น ไม#น�อย
กว#าร�อยละ 70 
2. ร�อยละของผู�เข�าร#วม
โครงการเข�ามามีส#วนร#วมในการ
ผลักดันให�เกิดองค�กร ชุมชน
อําเภอคุณธรรม เพื่อนําไปสู#
สังคมคุณธรรม ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตามหลักธรรมทาง
ศาสนา ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ดํารงไว�ซึ่งวิถี
วัฒนธรรมที่ดีงาม ไม#น�อยกว#า

   0.3165 ตาก 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป9าหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ.(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ร�อยละ 70 

36 โครงการส#งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม บุคลากรภาครัฐจังหวัด
ตาก 

คน 100 0.0658 1. ร�อยละ 80 ของผู�เข�ารับ
การอบรมเข�าใจถึงคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
2. ร�อยละ 80 ของผู�เข�ารับ
การอบรมมีความรู�ความ
เข�าใจ เกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดวินัยและละเมิด 

ข�าราชการเจ�าหน�าที่ของรัฐ
ปฏิบัติราชการด�วยความซื่อสัตย�
สุจริต และยึดระเบียบกฎหมาย
ในการปฏิบัติราชการ 

  0.0658  ตาก 

37 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร#งใสในการดําเนินงานของ
หน#วยงานภาครัฐ (ITA) 

คน 60 0.0538 ร�อยละ 80 ของหน#วยงาน 
นําเกณฑ�การประเมิน
คุณธรรมและความโปร#งใสใน
การดําเนินงานของหน#วยงาน
ภาครัฐใช�ในการบริหารงาน
ขององค�กร 

ดัชนีตัวชี้วัด ITA ของจังหวัดไม#
ต่ํากว#าร�อยละ 85 

  0.0538  ตาก 

38 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต 

คน 100 0.0900 เจ�าหน�าที่ของรัฐมีความรู�
ความเข�าใจในการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง 
 
 

หน#วยงานของรัฐมีแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อให�การดําเนินงาน
ของหน#วยงานเกิดความโปร#งใส
เปFนการสร�างธรรมภิบาลในการ
บริหารงาน 

 0.0900   นครปฐม 
 

39 โครงการเสริมสร�างความรู�ความ
เข�าใจแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร#งใสในการ
ดําเนินงานของหน#วยงานภาครัฐ
และการขัดกันระหว#าง
ผลประโยชน�ส#วนตัวและ
ผลประโยชน�ส#วนรวม 

คน 200 0.1102 1. จังหวัดนครพนมได�
คะแนน ITA 80 คะแนนขึ้น
ไป 
2. เจ�าหน�าที่ของรัฐมีความรู�
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่
เกี่ยวข�องกับการขัดกัน
ระหว#างผลประโยชน�ส#วนตน
และผลประโยชน�ส#วนรวม 

1. มีความรู�ความเข�าใจแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร#งใสในการดําเนินงาน
ของหน#วยงานภาครัฐ ประจําปD
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. สามารถแยกแยะเรื่อง
ประโยชน�ส#วนตัวออกจาก
ประโยชน�ส#วนรวมได� และ
ปฏิบัติหน�าที่ ด�วยความซื่อสตัย�
สุจริต โปร#งใส ยึดหลักคุณธรรม 

 0.0110   นครพนม 
 

40 โครงการสร�างความตระหนักรู� 
การป<องกัน และปราบปรามการ

คน 550 0.4056 ข�าราชการเจ�าหน�าที่ของรัฐ
กลุ#มเสี่ยงของส#วนราชการทั้ง

ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของส#วน
ราชการในจังหวัดนครราชสีมามี

  0.4056  นครราชสีมา 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป9าหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ.(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ทุจริต ประพฤติมิชอบ ให�แก#
ราชการกลุ#มเสี่ยงของจังหวัด
นครราชสีมา 

ส#วนกลาง ส#วนภูมิภาค  
ส#วนท�องถิ่น จํานวน  
550 คน มีความตระหนักรู�
และปฏิบัติงานเปFนไปตาม
ระเบียบ สุจริต โปร#งใส 

ความรู�เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข�องกับ
ผลประโยชน�ทบัซ�อน ระเบียบ
พัสดุ การจัดซื้อจัดจ�าง/วิธีการ
ทางงบประมาณ และนํามาเปFน
แนวทางในการปฏิบัติงาน 
เพื่อป<องกันการทุจริต 

41 โครงการเสริมสร�างจริยธรรม 
ป<องกันและต#อต�านการทุจริต
ประพฤติมิชอบในจังหวัด
นครราชสีมา 

คน 200 0.1948 จังหวัดนครราชสีมา มี
เครือข#ายประชารัฐต#อต�าน
การทุจริตจํานวนไม#น�อยกว#า 
300 คน 

องค�การต#อต�านการทุจริตมี
ความเข�มแข็ง 
 

   0.1948 นครราชสีมา 

42 โครงการอบรมเสริมสร�างบุคลากร
ภาครัฐของจังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อป<องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจําปD
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

คน 200 0.1500 จํานวนเรื่องร�องเรียนการ
ทุจริตของเจ�าหน�าที่ของรัฐ
ลดลงจากปDที่ผ#านมา ร�อยละ 
80 

บุคลากรภาครัฐของจังหวัด
นครศรีธรรมราช สามารถ
ปฏิบัติตนในเรื่องเกี่ยวกับการ
ป<องกันและปราบปรามการ
ทุจริตได�อย#างถูกต�อง 

  0.1500  นครศร-ี 
ธรรมราช 

 

43 โครงการส#งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม จังหวัดนครสวรรค� 
ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คน 1,000 0.1458 ผู�เข�าร#วมการประชุมอย#าง
น�อยร�อยละ 20 (200 คน) 
สมัครเปFนสมาชิกเครือข#าย
ส#งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
จังหวัดนครสวรรค� 

ผู�เข�าร#วมการสัมมนาได�รับ
ความรู� มีจิตสํานึกไม#ทุจริตและ
ต#อต�านการทุจริตทุกรูปแบบ 
ส#งผลให�ประเทศชาติเจริญ และ
ประชาชนได�รับประโยชน�สงูสุด 

  0.1458  นครสวรรค�  
 

44 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"การจัดทําแนวทางป<องกัน
ผลประโยชน�ทบัซ�อน และการ
ป<องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ" 

คน 300  0.2000 มีแนวทางมาตรการในการ
ป<องกันผลประโยชน�ทับซ�อน 
และการป<องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบเพื่อให�ส#วน
ราชการทราบและถือปฏิบัติ
โดยเคร#งครัด 

ผู�เข�าร#วมการประชุมได�รับ
ความรู� มีจิตสํานึกไม#ทุจริต
สามารถแยกแยะผลประโยชน�
ส#วนตนกับผลประโยชน�
ส#วนรวม ส#งผลให�ประเทศชาติ
เจริญ และประชาชนได�รับ
ประโยชน�สูงสุด 

  0.2000  นครสวรรค� 

45 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร#งใสในการดําเนินงานของ

คน 120 0.1004 มีแนวทางมาตรการเผยแพร#
ข�อมูลต#อสาธารณะ 
มาตรการให�ผู�มีส#วนได�ส#วน
เสียมีส#วนร#วม มาตรการ

ระดับค#าคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร#งใสใน
การดําเนินงานของหน#วยงาน
ภาครัฐ จังหวัดนครสวรรค�

  0.1004  นครสวรรค� 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป9าหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ.(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

หน#วยงานภาครัฐ ส#งเสริมความโปร#งใสในการ
จัดซื้อจัดจ�าง มาตรการ
จัดการเรื่องร�องเรียนการ
ทุจริต มาตรการป<องกันการ
รับสินบน มาตรการป<องกัน
การขัดกันระหว#าง
ผลประโยชน�ส#วนตนกับ
ผลประโยชน�ส#วนรวม และ
มาตรการตรวจสอบการใช�
ดุลยพินิจ เพื่อให�ส#วนราชาร
ทราบและถือปฏิบัติโดย
เคร#งครัด 

เพิ่มขึ้น 

46 โครงการการสร�างค#านิยมและปลูก
จิตสํานึกเพื่อป<องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
"โครงการรณรงค�ประชาสัมพันธ� 
สร�างจิตสํานึกร#วมต�านทุจริต" 

คน เผยแพร#
ผ#านสื่อ
วิทยุ

ประชา 
สัมพันธ� 

0.2510 มีสื่อเพื่อการเผยแพร#
ประชาสัมพันธ�ในช#องทางที่
เหมาะสมเข�าถึงประชาชน
กลุ#มเป<าหมายได�อย#างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 

ประชาชนได�รับความรู�  
มีจิตสํานึกที่ดี สร�างสงัคมที ่
ไม#ทนต#อการทุจริต 

 0.068 0.06 0.123 นครสวรรค� 

47 โครงการส#งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม สร�างความโปร#งใส เพื่อ
ต#อต�านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จังหวัดนนทบุรี โดย
แบ#งเปFน 2 กิจกรรมย#อย คือ 

         นนทบุรี 
 

กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อน 
ส#งเสริม สนับสนุนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร#งใสในการ
ดําเนินงานของหน#วยงานภาครัฐ 
(ITA) ของจังหวัดนนทบุรี 

คน 320 0.1856 ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร#งใสในการ
ดําเนินงานของหน#วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ของจังหวัด
นนทบุรี ประจําปD
งบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู#
ในระดับที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปDงบประมาณ พ.ศ. 2561 

อยู#ระหว#างดําเนินการ   0.1856  



26 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป9าหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ.(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 2 เสริมสร�างความรู�
ด�านกฎหมายเกี่ยวกับการ
ดําเนินการทางวินัย และการสร�าง
ค#านิยมปลูกจิตสํานึกให�กับ
ข�าราชการ และเจ�าหน�าที่ของรัฐ 
ประจําจังหวัดนนทบุรี 

คน 320 0.1884 ผู�เข�ารับการฝ(กอบรมได�รับ
ความรู�ด�านกฎหมายเกี่ยวกับ
การดําเนินการทางวินัย และ
ได�รับการพัฒนาศักยภาพ 
ปลูกจิตสํานึกด�านคุณธรรม 
จริยธรรมในการป<องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเพิ่มมากขึ้น 
 

อยู#ระหว#างดําเนินการ   0.1884  

48 โครงการเสริมสร�างคุณธรรม 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

คน 200 0.1479 ร�อยละของบุคลากรที่ได�รับ
การปลูกฝHงค#านิยมและ
คุณธรรมหลัก 4 ประการ 

มีองค�กรคุณธรรมเพิ่มขึ้น   0.1479  นราธิวาส 
 

49 โครงการเสริมสร�างความรู�เรื่อง
ผลประโยชน�ทบัซ�อนและแนว
ทางการป<องกันและแก�ไขปHญหา
ผลประโยชน�ทบัซ�อนในหน#วยงาน
ภาครัฐ 

คน 200 0.1556 ร�อยละของหัวหน�าส#วน
ราชการ บุคลากรและ
เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�ผ#านการ
ฝ(กอบรม ไม#มีเรื่องร�องเรียน
เกี่ยวกับผลประโยชน�ทบัซ�อน
และปลอดทุจริต ร�อยละ 
100 

บุคลากรและเจ�าหน�าที่ของรัฐใน
จังหวัดบุรีรัมย� มีความรู�เกี่ยวกับ
ผลประโยชน�ทบัซ�อนและการ
ป<องกันแก�ไขปHญหา
ผลประโยชน�ทบัซ�อนและการ
ป<องกันแก�ไขปHญหา
ผลประโยชน�ทบัซ�อน และ
ปฏิบัติงานในหน�าที่โดยไม#มีการ
เอื้อประโยชน�ต#อตนเองเหนือ
ผลประโยชน�ส#วนรวม 

 0.1556   บุรีรัมย� 
 

50 โครงการเสริมสร�างความรู�ด�านการ
จัดซื้อจัดจ�างและการบริหารพัสดุ
แก#เจ�าหน�าที่ของรัฐ 

คน 120 0.0927 ร�อยละของหัวหน�าส#วน
ราชการ บุคลากรและ
เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�ผ#านการ
ฝ(กอบรม ไม#มีเรื่องร�องเรียน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ�างและ
ปลอดทุจริต ร�อยละ 100 

หัวหน�าส#วนราชการ บุคลากร 
และเจ�าหน�าที่ของรัฐในจังหวัด
บุรีรัมย� มีความรู�เกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย การ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง การ
บริหารพัสดุ และสามารถนําไป
ปฏิบัติงานในหน�าที่ความ
รับผิดชอบได� ร�อยละ 100 

 0.0927   บุรีรัมย� 
 

51 โครงการเสริมสร�างความรู�ด�าน
วินัยข�าราชการและการดําเนินการ

คน 200 0.1556 ร�อยละของบุคลากรและ
เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�ผ#านการ

บุคลากรและเจ�าหน�าที่ของรัฐใน
จังหวัดบุรีรัมย� มีความรู�เกี่ยวกับ

 0.1556   บุรีรัมย� 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป9าหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ.(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ทางวินัยแก#เข�าหน�าที่ของรัฐ ฝ(กอบรม ไม#มีเรื่องร�องเรียน
เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติ
ตนผิดวินัย ข�าราชการปลอด
ทุจริต ร�อยละ 100 

วินัยข�าราชการ ระเบียบ
กฎหมาย การดําเนินการทาง
วินัยของข�าราชการ การสืบสวน 
สอบสวน และสามารถนําไป
ปฏิบัติงานในหน�าที่ความ
รับผิดชอบได� ร�อยละ 100 

52 โครงการเสริมสร�างธรรมาภิบาล
บุคลากรภาครัฐจังหวัดปทุมธานี 
ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คน 350 0.2312 ร�อยละของผู�เข�ารับการอบรม
ที่สามารถนําความรู�ที่ได�รับ
จากการอบรมไปปรับใช�ใน
การปฏิบัติราชการ 

ประชาชนได�รับบริการที่มี
ประสิทธิภาพ และความโปร#งใส 

  0.2312  ปทุมธาน ี
 

53 โครงการเสริมสร�างความรู�
บุคลากรภาครัฐ เพื่อส#งเสริม
จริยธรรมและป<องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจําปD
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

คน 350 0.2312 ร�อยละของผู�เข�ารับการอบรม
ที่สามารถนําความรู�ที่ได�รับ
จากการอบรมไปปรับใช�ใน
การปฏิบัติราชการ 

ประชาชนผู�มารับบริการเกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติ
ราชการที่มีความโปร#งใสและมี
ประสิทธิภาพ 

  0.2312  ปทุมธาน ี
 

54 โครงการป<องกันความเสี่ยงและ
สร�างระบบการควบคุมภายในการ
ปฏิบัติงานด�านการเงินการคลัง
ภาครัฐ 

   ร�อยละความพึงพอใจของผู�
เข�ารับการอบรมไม#น�อยกว#า
ร�อยละ 80  

ผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงานใน
หน#วยงานของรัฐมีความรู�ความ
เข�าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ด�านการเงินการคลังภาครัฐ การ
ป<องกันความเสี่ยงและการสร�าง
ระบบการควบคุมภายในการ
ปฏิบัติงานด�านการเงินการคลัง
ภาครัฐ เพื่อเปFนเครื่องมือในการ
ป<องกันและลดโอกาสการทุจริต
ที่เกิดจากการปฏิบัติงานด�าน
การเงินการคลัง 

    ประจวบ 
คีรีขันธ� 

 

กิจกรรมที่ 1 เสริมสร�างความรู�
ความเข�าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และ
เทคนิคการวิเคราะห�ความเสี่ยง
และสร�างระบบการควบคุมภายใน 

คน 250 0.1411     

กิจกรรมที่ 2 อบรมการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

คน 250 0.0761     

กิจกรรมที่ 3 ฝ(กอบรมการกํากับ
การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 
สําหรับผู�บริหาร 

คน 100 0.0326     
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป9าหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ.(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

55 โครงการสร�างความตระหนักรู�เพื่อ
ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่
ก#อให�เกิดการทุจริต 

คน 150 0.1870 ร�อยละ 80 ของผู�เข�ารับการ
อบรมมีความเข�าใจเนื้อหา
ตามหลักสูตรมากขึ้น 

ร�อยละของเจ�าหน�าที่ที่ผ#านการ
อบรมสามารถนําไปใช�ในการ
ปฏิบัติงานและให�คําแนะนําแก#
เจ�าหน�าที่ในหน#วยงานได� 
(เป<าหมายร�อยละ 60) 

  0.1870  ปราจีนบุรี 

56 โครงการฝ(กอบรมเชงิปฏิบัติการ 
หลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ�างด�วยวิธี
คัดเลือกและวิธปีระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส� e-bidding" สําหรับ
เจ�าหน�าที่ผู�ปฏิบตัิงานของหน#วยของ
รัฐ ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คน 195 0.2001 ผู�เข�ารับการฝ(กอบรมมีความ
พึงพอใจต#อภาพรวมของ
โครงการ โดยวัดจากแบบ
ประเมินความคิดเห็นของผู�
เข�ารับการฝ(กอบรม 

ผู�เข�ารับการฝ(กอบรมมีความรู� 
ความเข�าใจ และมีทักษะเพิ่ม
มากขึ้น สามารถนําไป
ปฏิบัติงานได�อย#างมี
ประสิทธิภาพ 

 0.2001   ปHตตาน ี
 

57 โครงการส#งเสริมคุณธรรม และ
จริยธรรม ให�กับเจ�าหน�าที่ของรัฐ 
จังหวัดปHตตานี ประจําปD
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

คน 200 0.1000 ร�อยละ 80 ของ
กลุ#มเป<าหมายเข�าร#วม
โครงการและได�รับความรู� 

ผู�เข�ารับการฝ(กอบรมผ#านการ
ฝ(กอบรมโครงการส#งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม ให�กับ
เจ�าหน�าที่ของรัฐ จังหวัดปHตตานี 
ประจําปDงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 มีความรู�  
ความเข�าใจในการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม ยึดมั่น
ในความถูกต�องชอบธรรม  
มีคุณธรรม และจริยธรรม 
เพื่อให�การทํางานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป<าหมายของแต#ละ
หน#วยงาน 

 0.1000   ปHตตาน ี
 

58 โครงการพัฒนาการประเมิน
คุณธรรมและความโปร#งใสในการ
ดําเนินงานของหน#วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency 
Assessment) 

คน 70 0.0947 บุคลากรที่เข�ารับการอบรม
ร�อยละ 80 มีความเข�าใจใน
การดําเนินงานการ
พัฒนาการประเมินคุณธรรม
และความโปร#งใสในการ
ดําเนินงานของหน#วยงาน
ภาครัฐ 

บุคลากรส#วนภูมิภาคในจังหวัด
พังงาดําเนินงานอย#างมี
ประสิทธิภาพและมีความ
โปร#งใสในการดําเนินการ 

 0.0947   พังงา 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป9าหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ.(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

59 โครงการเสริมสร�างความรู�แก#ผู�มี
หน�าที่เปFนกรรมการตรวจการจ�าง 

คน 200 0.1404 ผู�เข�าร#วมโครงการฯ นํา
ความรู�ไปใช�ในการปฏิบัติทํา
หน�าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ�าง 

การปฏิบัติงานด�านการจัดซื้อจัด
จ�าง งานพัสดุ มีความถูกต�อง
ตามระเบียบ 

  0.1404  พัทลุง 

60 โครงการเสริมสร�างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาข�าราชการ 

คน 150 0.1148 ผู�เข�าร#วมโครงการ จํานวน 
ร�อยละ 80 ได�รับการ
เสริมสร�างความรู� ความ
เข�าใจเกี่ยวกับค#านิยมและ
ทัศนคติต#อต�านการทุจริต
สําหรับข�าราชการ 

ผู�เข�าร#วมโครงการสามารถ
ปฏิบัติตนในเรื่องที่เกี่ยวข�องกับ
การปฏิบัติตามค#านิยมและ
ทัศนคติต#อต�านการทุจริต
สําหรับข�าราชการ 
 
 
 

  0.1148  พัทลุง 

61 โครงการส#งเสริมความรู�เกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายผลประโยชน�ทับ
ซ�อน 

คน 100 0.0556 จํานวนบุคลากรที่ได�รับ
ความรู�เรื่องระเบียบกฎหมาย
ผลประโยชน�ทบัซ�อน 

บุคลากรผู�เข�าร#วมโครงการนํา
ความรู�ที่ได�รับมาปรับใช�ในการ
ปฏิบัติราชการนําไปสู#การ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ค#านิยม
การสร�างจิตสํานึกเสริมสร�าง
คุณธรรมและความโปร#งใสใน
หน#วยงาน 

  0.0556  พัทลุง 

62 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
บุคลากรภาครัฐและเครือข#ายภาค
ประชาสังคมต#อต�านการทุจริต 
จังหวัดพิษณุโลก 

คน 200 0.1298 ผู�เข�าร#วมโครงการไม#น�อยกว#า
ร�อยละ 70 

บุคลากรภาครัฐมีความรู�ความ
เข�าใจกฎหมายและการรับโทษ
จากการทุจริตในหน�าที่ 

0.1298    พิษณุโลก 
 

63 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ข�าราชการต�านโกง ประจําปD
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
(โครงการต#อเนื่องจาก
ปDงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

คน 150  0.1221 ร�อยละ 80 ของผู�เข�ารับการ
อบรม สามารถเปFนแกนนําใน
การรณรงค�ต#อต�านการทุจริต
คอร�รัปชั่นในครอบครัวและ
สังคมของเด็กได� 

เครือข#ายต�านโกงจังหวัด
เพชรบูรณ�มีความเข�มแข็ง และ
สามารถขยายเครือข#ายอย#าง
ต#อเนื่อง 

   0.1221 เพชรบูรณ� 

64 โครงการเสริมสร�างจิตสํานึก
คุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร�าง
วินัยข�าราชการที่ดีจังหวัดแพร# 
ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คน 110 0.1145 ผู�เข�าร#วมโครงการมีองค�
ความรู�ในเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัยการ
ทํางาน กฎหมายป<องกันและ

ผู�เข�าร#วมโครงการ ร�อยละ 80 
มีองค�ความรู�ในเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัยการทํางาน 
กฎหมายป<องกันและ

  0.1145  แพร# 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป9าหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ.(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ปราบปรามการทุจริตและ
การป<องกันผลประโยชน�ทบั
ซ�อนและสามารถนําไปปรับ
ใช�ในการปฏิบัติงาน 

ปราบปรามการทุจริตและการ
ป<องกันผลประโยชน�ทับซ�อน 
เพิ่มมากขึ้น และสามารถนําไป
ปรับใช�ในการปฏิบัติงาน 

65 โครงการเสริมสร�างคุณธรรมและ
ความโปร#งใสในการดําเนินงาน
ของหน#วยงานภาครัฐ (ITA) 
จังหวัดแพร# ประจําปDงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

คน 80 0.0957 ผู�เข�าร#วมโครงการมีความรู�
เกี่ยวกับแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร#งใสใน
การดําเนินงานของหน#วยงาน
ภาครัฐ 
 
 
 

ผู�เข�าร#วมโครงการร�อยละ 80 มี
ความรู�เกี่ยวกับแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร#งใสในการดําเนินงานของ
หน#วยงานภาครัฐเพิ่มขึ้น 

 0.0470 0.0480  แพร# 
 

66 โครงการฝ(กอบรมหลักสูตร การ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ�าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คน 200 0.1112 ผู�เข�าร#วมอบรมมีความรู�
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ�างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 

ผู�เข�าร#วมอบรมร�อยละ 80 ขึ้น
ไป มีความรู�เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ�างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 

  0.1112  แพร# 
 

67 โครงการเสริมสร�างความรู�การ
ป<องกันการทุจริต และความ
โปร#งใสในการปฏิบัติหน�าที ่

คน 100 0.1000 1. ข�าราชการ พนักงาน และ
เจ�าหน�าที่ของส#วนราชการ
บริหารส#วนภูมิภาค/ส#วน
ราชการบริหารส#วนกลาง
ประจําจังหวัดภูเก็ต/
รัฐวิสาหกิจ/องค�การมหาชน/
องค�กรอิสระและองค�กร
ปกครองส#วนท�องถิ่น จํานวน
ไม#น�อยกว#า 100 คน มี
ความรู�ความเข�าใจและ
แยกแยะประโยชน�ส#วนบุคคล
กับประโยชน�ส#วนรวม เพื่อ
ป<องกันการทุจริต 
2. มีการส#งเสริมและพัฒนา
ความรู�ความเข�าใจระบบ
กฎหมายให�กับข�าราชการ 

1. ข�าราชการ พนักงาน และ
เจ�าหน�าที่ของส#วนราชการ
บริหารส#วนภูมิภาค/ส#วน
ราชการบริหารส#วนกลางประจํา
จังหวัดภูเก็ต/รัฐวิสาหกิจ/
องค�การมหาชน/องค�กรอิสระ
และองค�กรปกครองส#วนท�องถิ่น 
จํานวนไม#น�อยกว#า 100 คน มี
ความรู�ความเข�าใจและแยกแยะ
ประโยชน�ส#วนบุคคลกับ
ประโยชน�ส#วนรวม เพื่อป<องกัน
การทุจริต 
2. มีการส#งเสริมและพัฒนา
ความรู�ความเข�าใจระบบ
กฎหมายให�กับข�าราชการ 
พนักงาน และเจ�าหน�าที่ของ

 0.1000   ภูเก็ต 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป9าหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ.(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พนักงาน และเจ�าหน�าที่ของ
ส#วนราชการ/หน#วยงานใน
การป<องกันการทุจริตอย#าง
ต#อเนื่อง 

ส#วนราชการ/หน#วยงานในการ
ป<องกันการทุจริตอย#างต#อเนื่อง 
 

68 โครงการประชาสัมพันธ�การ
ต#อต�านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

  0.0350 สามารถดําเนินการผลิตคลปิ
วีดิโอ จํานวน 2 ชิ้น  
อินโฟกราฟฟvค  
จํานวน 5 ชิ้น และป<าย
ประชาสัมพันธ�จํานวน  
1 ป<ายและสามารถเบิกจ#าย
งบประมาณได�ตามระยะเวลา
ที่กําหนด 

ร�อยละ 80 ของผู�เข�ารับบริการ     ภูเก็ต 

69 โครงการเสริมสร�างทักษะและองค�
ความรู�เกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิด สําหรับเจ�าหน�าที่
ผู�ปฏิบัตงิานของหน#วยงานรัฐใน
จังหวัดภูเก็ต 

คน 150 0.1160 ผลการประเมินโครงการ
เสริมสร�างทักษะและองค�
ความรู�เกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิด สําหรับผู�บริหาร
และเตจ�าหน�าที่ผู�ปฏิบัติงาน 
ของหน#วยงานรัฐ โดยการ
ตอบแบบประเมินของ
ผู�เข�าร#วมโครงการ 

เจ�าหน�าที่ของรัฐได�รับความรู�
และมีความเข�าใจที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักการและแนว
ปฏิบัติที่กําหนดไว�ใน
พระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ�าหน�าที่ พ.ศ. 
2539 และได�ตระหนักถึงภัย
ของการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ มีจิตสํานึกที่ดปีฏิบัติหน�าที่
ราชการด�วยความซื่อสัตย�สุจริต 

 0.1160   ภูเก็ต 
 

70 โครงการเสริมสร�างคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อนําจังหวัด
มหาสารคามใสสะอาด 

คน 585 0.4144 จํานวนกลุ#มเป<าหมายที่เข�า
ร#วมโครงการ ไม#น�อยกว#าร�อย
ละ 80 

1. เจ�าหน�าที่ของรัฐมีความรู�
ความเข�าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายในหน�าที่ที่ปฏิบัติ 
2. เจ�าหน�าที่ของรัฐทุกระดับมี
ค#านิยมและจิตสํานึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงานด�วยความโปร#งใส 
3. ภาคประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญของการป<องกัน
ปราบปรามการทุจริต 
4. เกิดความคุ�มค#าในการ

 0.4144   มหาสารคาม 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป9าหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ.(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

บริหารจัดการงบประมาณ
ภาครัฐ 
5. ระดับคะแนนคุณธรรมและ
ความโปร#งใสในการดําเนินงาน
ของหน#วยงานภาครัฐประจําปD
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่ม
สูงจากปDที่ผ#านมา 

71 โครงการปลูกจิตสํานึกจริยธรรม
และคุณธรรมด�านการป<องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

คน 120 0.1366 1. จํานวนผู�เข�าร#วมโครงการ
มีความรู�ความเข�าใจด�านการ
ป<องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ไม#น�อย
กว#าร�อยละ 80 
 
2. การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร#งใสในการดําเนินงาน
ของหน#วยงานภาครัฐ (ITA) 
ของจังหวัดมุกดาหาร ไม#น�อย
กว#าร�อยละ 75 

1. จังหวัดมุกดาหารมีข�อ
ร�องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของข�าราชการและ
เจ�าหน�าที่ของรัฐลดลง 
2. การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร#งใสในการดําเนินงาน
ของหน#วยงานภาครัฐ (ITA)   
อยู#ในระดับดี 

 0.1366   มุกดาหาร 
 

72 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
บันไดสู#การสร�างองค�กรคุณธรรม 

คน 200 0.1529 ผู�เข�าร#วมโครงการสามารถ
ระดมความคิดเห็นในการหา
ปHญหาที่อยากแก�และความดี
ที่อยากทํา 

ผู�เข�าร#วมโครงการ จํานวน 
200 คน สามารถนําความรู�ที่
ได�รับจากการฝ(กอบรมไป
ขับเคลื่อนเพื่อหาปHญหาที่ 
อยากแก�ความดีที่อยากทําของ
หน#วยงาน พร�อมทั้งสามารถ
ขับเคลื่อนงานด�านคุณธรรม 
จริยธรรมได�สําเร็จ 

    แม#ฮ#องสอน 

73 โครงการเสริมสร�างคุณธรรม 
จริยธรรม ข�าราชการเจ�าหน�าที่
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค�กร
ปกครองส#วนท�องถิ่น 

คน 100 0.1219 ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ
จังหวัดแม#ฮ#องสอน ทั้ง
ส#วนกลาง ส#วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ และสมาชิก
องค�กรปกครองส#วนท�องถิ่น
เข�าร#วมกิจกรรมจํานวนไม#

ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ
จังหวัดแม#ฮ#องสอน ทั้ง
ส#วนกลาง ส#วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ และสมาชิกองค�กร
ปกครองส#วนท�องถิ่นเข�าร#วม
กิจกรรม จํานวน 100 คน 

 0.1219   แม#ฮ#องสอน 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป9าหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ.(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

น�อยกว#าร�อยละ 80 สามารถนําหลักคุณธรรม 
จริยธรรมมาประยุกต�ใช�ในการ
บริหารปฏิบัติราชการให�เกิด
ประโยชน�สูงสุดต#อทางราชการ
และประชาชน 

74 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู�การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร#งใสของหน#วยงานภาครัฐ 
จังหวัดยะลา ประจําปDงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

คน 200 0.1450 ร�อยละ 80 ของผู�เข�าร#วม
โครงการมีความรู� ความ
เข�าใจเกณฑ�การประเมิน
คุณธรรมและความโปร#งใสฯ 

ผู�เข�าร#วมโครงการมีความรู� 
ความเข�าใจเกณฑ�การประเมิน
คุณธรรมและความโปร#งใสฯ 
ร�อยละ 90 

 0.1450   ยะลา 

75 โครงการสร�างความตระหนักรู� การ
ป<องกัน และปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ ให�แก#ข�าราชการ
กลุ#มเสี่ยงของจังหวัดยโสธร 

คน 600 0.3999 ข�าราชการเจ�าหน�าที่สามารถ
นําความรู�ไปใช�ในการปฏิบัติ
ราชการด�วยความโปร#งใส
สุจริต ร�อยละ 80 

ข�าราชการเจ�าหน�าที่ของส#วน
ราชการในจังหวัดยโสธรมี
ความรู�เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายต#าง ๆ 

    ยโสธร  
 

76 โครงการพัฒนาศักยภาพในการ
เสริมสร�างความรู�กฎหมายระเบียบ
และวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ�าง 
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อต#อต�านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปD
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (3 
กิจกรรม) 

         ระนอง 

กิจกรรมที่ 1 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว#าด�วยการจัดซื้อ
จัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และกฎหมายว#าด�วย
ความรับผิดทางละเมิดสําหรับ
ผู�บริหารและเจ�าหน�าที่ขององค�กร
ปกครองส#วนท�องถิ่น 

คน 180 0.1740 ร�อยละของผู�เข�ารับการ
ประเมินผลผ#านการอบรมไม#
น�อยกว#าร�อยละ 80 

ผู�เข�ารับการอบรมมีความรู�ความ
เข�าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กระทรวงการคลังว#าด�วยการ
จัดซื้อจัดจ�างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎหมายว#าด�วยความรับผิดทาง
ละเมิดสําหรับผู�บริหารและ
เจ�าหน�าที่ขององค�กรปกครอง
ส#วนท�องถิ่น การสร�างค#านิยม
และปลูกจิตสํานึกในการปฏิบัติ
หน�าที่ ที่ไม#ทนต#อการทุจริต

 0.1740   
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป9าหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ.(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

สามารถนําไปปฏิบัติหน�าที่ได�
อย#างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห�ความ
เสี่ยงในการใช�จ#ายงบประมาณและ
กฎหมายว#าด�วยความรับผิดทาง
ละเมิดของหัวหน�าส#วนราชการใน
จังหวัดระนอง 

คน 150 0.0913 ร�อยละของผู�เข�ารับการ
ประเมินผลผ#านการอบรมไม#
น�อยกว#าร�อยละ 80 

ผู�เข�ารับการอบรมมีความรู�ความ
เข�าใจเกี่ยวกับวิเคราะห�ความ
เสี่ยงในการใช�จ#ายงบประมาณ
และกฎหมายว#าด�วยความรับผิด
ทางละเมิดของหัวหน�าส#วน
ราชการในจังหวัดระนอง การ
สร�างค#านิยมและปลูกจิตสํานึก
ในการปฏิบัติหน�าที่ ที่ไม#ทนต#อ
การทุจริตสามารถนําไปปฏิบัติ
หน�าที่ได�อย#างมีประสิทธิภาพ 

 0.0913   

77 กิจกรรมที่ 3 สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการกฎหมายที่เกี่ยวข�องกับ
การบริหารราชการแผ#นดิน การ
สร�างค#านิยมและปลูกจิตสํานึกใน
การปฏิบัติหน�าที่ ที่ไม#ทนต#อการ
ทุจริต สําหรับส#วนราชการจังหวัด
ระนอง 

คน 150 0.1474 ร�อยละของผู�เข�ารับการ
ประเมินผลผ#านการอบรมไม#
น�อยกว#าร�อยละ 80 

เข�ารับการอบรมมีความรู�ความ
เข�าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวข�องกับการบริหารราชการ
แผ#นดิน การสร�างค#านิยมและ
ปลูกจิตสํานึกในการปฏิบัติ
หน�าที่ ที่ไม#ทนต#อการทุจริต 
สําหรับส#วนราชการจังหวัด
ระนอง 

   0.1474  

78 โครงการประชาสัมพันธ�การ
ป<องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของจังหวัดระนอง 

คน ประชาชน
ทั่วไปใน
จังหวัด
ระนอง 

0.0105 ประชาชนกลุ#มเป<าหมายมี
จิตสํานึกตระหนักรู� และให�
ความร#วมมือ โดยช#วย
สอดส#องดูแล เพื่อให�ทุกภาค
ส#วนดําเนินงานด�วยความ
โปร#งใส และไม#ทนต#อการ
ทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมโดย
สื่อประชาสัมพันธ�ในการ
ป<องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของจังหวัดระนอง 
ได�รับการเผยแพร# clip ความ
ยาว 2 นาที จํานวน 1 ตอน 

จังหวัดระนองมีเครือข#ายในการ
ป<องกันและปราบปรามการ
ทุจริตมากขึ้น และการมีส#วน
ร#วมของประชาชน มีจิตสํานึก 
ค#านิยม ถึงความสําคัญของการ
ป<องกันและปราบปรามการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 

 0.0105   ระนอง 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป9าหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ.(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ไม#น�อยกว#า 48 ครั้ง 

79 โครงการปลูกจิตสํานึกจริยธรรม
และคุณธรรมด�านการป<องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

คน 200 0.1063 ไม#ต่ํากว#า 160 คน (ร�อยละ 
80) 

1. จังหวัดระยองปราศจากการ
ทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการเจ�าหน�าที่ของรัฐภายใน
จังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการ
ด�วยความซื่อสัตย�สุจริต 
ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น 
2. ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต#อการปฏิบัติราชการของ
เจ�าหน�าที่ของรัฐ 
 

 0.1063   ระยอง 
 

80 โครงการสัมมนาบุคลากรด�าน
การเงิน บัญชี และพัสดุเพื่อสร�าง
องค�ความรู�ด�านการต#อต�านการ
ทุจริต 

คน 250 0.1240 ร�อยละผู�เข�าร#วมการอบรม 
(ไม#น�อยกว#าร�อยละ 90) 

ข�าราชการและเจ�าหน�าที่ที่เข�า
รับการฝ(กอบรมมีความรู�ความ
เข�าใจและตระหนักถึงปHญหา
การทุจริตคอร�รัปชั่นส#งผลให�
ปHญหาการร�องเรียนลดลง 

  0.1240  ราชบุรี 
 

81 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร "ข�าราชการรุ#นใหม#หัวใจ
สีขาว" 

คน 50 0.1246 ร�อยละผู�เข�าร#วมการอบรม 
(ไม#น�อยกว#าร�อยละ 90) 

ข�าราชการบรรจุใหม#ได�รับการ
พัฒนาทักษะ สมรรถนะและ
เพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและตระหนักถึง
ปHญหาการทุจริตคอร�รัปชั่น 

 0.1246   ราชบุรี 
 

82 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
"ผลกระทบจากการทุจริตประพฤติ
มิชอบ" 

คน 280 0.1379 ร�อยละผู�เข�าร#วมการอบรม 
(ไม#น�อยกว#าร�อยละ 90) 
 

ข�าราชการและเจ�าหน�าที่ที่เข�า
รับการฝ(กอบรมมีความรู�ความ
เข�าใจและตระหนักถึงปHญหา
การทุจริตคอร�รัปชั่นส#งผลให�
ปHญหาการร�องเรียนลดลง 

  0.1379  ราชบุรี 

83 โครงการเสริมสร�างประสิทธิภาพ
และพัฒนาส#งเสริมการบูรณาการ
ต#อต�านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบจังหวัดลพบุรี 

         ลพบุรี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป9าหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ.(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาเสริมสร�าง
องค�ความรู�เพื่อยกระดับจริยธรรม
คุณธรรมของบุคลากรภาครัฐและ
เอกชน ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

คน 100 0.1050 เสริมสร�างและพัฒนาองค�
ความรู�ในการต#อต�านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ในส#วน
ราชการส#วนภูมิภาคประจํา
จังหวัดลพบุรีและภาคเอกชน 

เชิงปริมาณ  0.1050   

กิจกรรมที่ 2 เสริมสร�างและ
พัฒนาเครือข#ายประชารัฐในการ
เฝ<าระวังและต#อต�านการทุจริต
ประพฤติมิชอบจังหวัดลพบุรี 

คน 100 0.1140 พัฒนาเครือข#ายและต#อยอด
การเฝ<าระวังการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในส#วน
ราชการและภาคเอกชน 

เชิงปริมาณ  0.1140   

กิจกรรมที่ 3 เพิ่มศักยภาพในการ
จัดทําแผนป<องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ 5 ปD (พ.ศ. 2560 - 
2564) และแผนปฏิบตัิราชการ
ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของจังหวัดลพบุรี 
 
 

คน 70 0.1339 เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนิน
แบบประเมินคุณธรรมและ
ความโปร#งใสของส#วน
ราชการส#วนภูมิภาคประจํา
จังหวัดลพบุรี 

เชิงปริมาณ   0.1339  

กิจกรรมที่ 4 เพิ่มศักยภาพในการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร#งใสในการดําเนินงานของ
หน#วยงานภาครัฐ 
 

คน 100 0.1620 เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนิน
แบบประเมินคุณธรรมและ
ความโปร#งใสของส#วน
ราชการส#วนภูมิภาคประจํา
จังหวัดลพบุรี 

เชิงปริมาณ   0.1620  

84 โครงการเสริมสร�างคุณธรรม
จริยธรรม และป<องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อลําปาง
ใสสะอาด 

         ลําปาง 

กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร�างความรู�ด�าน
การป<องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบให�กับ
ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของรัฐ 

250 คน 0.1950 1. ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการด�านการป<องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
2. ร�อยละความพึงพอใจใน
การเข�าร#วมโครงการฯ ไม#

1. ผู�เข�าร#วมโครงการ ร�อยละ 
80 มีความพึงพอใจ 
2. จํานวนคด/ีเรื่องร�องเรียน
การทุจริตของจังหวัดลําปาง
ลดลง 

 0.1950   
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป9าหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ.(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม น�อยกว#าร�อยละ 70 
 

 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการสร�างความเข�มแข็ง
ให�กับเครือข#ายประชารัฐลําปาง
สุจริต ต#อต�านการทุจริตทุก
รูปแบบ เรื่องการบริหารความ
เสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ�าง 

300 คน 0.2250  0.2250   

กิจกรรมที่ 3 การอบรมสัมมนา
สร�างค#านิยมและปลูกจิตสํานึกใน
การปฏิบัติงานของเจ�าหน�าที่และ
สามารถดําเนินการได�อย#างถูกต�อง
และมีมาตรฐาน รวมทั้งมีจิตสํานึก
คุณธรรม จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน 

100 คน 0.1050 1. ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการด�านการป<องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
2. ร�อยละความพึงพอใจใน
การเข�าร#วมโครงการฯ ไม#
น�อยกว#าร�อยละ 70 

 

1. ผู�เข�าร#วมโครงการ ร�อยละ 
80 มีความพึงพอใจ 
2. จํานวนคด/ีเรื่องร�องเรียน
การทุจริตของจังหวัดลําปาง
ลดลง 
 

  0.1050  

85 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม
และความโปร#งใสในการ
ดําเนินงานของหน#วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

คน 100 0.1350 จํานวนผู�เข�าร#วมโครงการ มีความรู�ความเข�าใจในเกณฑ�
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร#งใสในการดําเนินงานของ
หน#วยงานภาครัฐ (ITA) 

  0.1350  ลําพูน 

86 โครงการฝ(กอบรมหลักสูตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการพัสดุภาครัฐ
และการบริหารงานด�านการเงิน
การคลังภาครัฐ ปDงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

คน 192 0.1450 จํานวนผู�เข�าร#วมโครงการ มีความรู�ความเข�าใจในเรื่อง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว#าด�วยการ
จัดซื้อจัดจ�างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

   0.1450 ลําพูน 

87 โครงการเสริมสร�างความรู�และ
ปลูกจิตสํานึก บุคลากรจังหวัดเลย 
ไม#คดโกง 

คน ข�าราชกา
รและ

ประชาชน
ทั่วไป 

0.0500 ร�อยละ 80 เกิดจิตสํานึกและ
ตระหนักถึงความร�ายแรงของ
ปHญหาการทุจริต 

ข�าราชการและประชาชนทั่วไป 
นักเรียน นักศึกษา เกิดจิตสํานึก
และตระหนักถึงความร�ายแรง
ของปHญหาการทุจริต 

 0.0500   เลย 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป9าหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ.(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

88 โครงการเสริมสร�างความรู�และ
ปลูกจิตสํานึก บุคลากรจังหวัดเลย 
ไม#คดโกง 

คน 100 0.1000 ร�อยละ 80 ของผู�เข�ารับการ
อบรมมีความรู�ความเข�าใจใน
การปฏิบัติงานราชการได�
อย#างถูกต�องตามระเบียบ
กฎหมาย 

ผู�เข�าร#วมโครงการ มีความ
ตระหนักถึงปHญหาความร�ายแรง
ของการทุจริต และผลกระทบที่
เกิดจากการทุจริต มีจิตสํานึก
ต#อต�านการทุจริต 

 0.1000   เลย 

89 โครงการอบรมให�ความรู�ด�านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป<องกันผลประโยชน�ทับซ�อนแก#
บุคลากรในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเลย ประจําปD
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

คน 200 0.0427 ร�อยละ 80 ผู�เข�ารับการ
อบรมมีความรู�วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการป<องกัน
ผลประโยชน�ทบัซ�อน 

เจ�าหน�าที่ในสังกัดฯ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ไม#กระทําการทุจริต
หรือมีผลประโยชน�ทับซ�อน 

 0.0427   เลย 

90 โครงการส#งเสริมความรู�และ
จรรยาบรรณข�าราชการ 

คน 120 0.0892 ร�อยละ 70 มีความรู� ความ
เข�าใจ ในด�านระเบียบพัสดุ 

ดําเนินงานการปฏิบตัิราชการที่
ถูกต�องตามระเบียบวินัยทาง
ราชการ เปFนข�าราชการที่ดี 

  0.0892  เลย 

91 โครงการประชาสัมพันธ�ป<องกัน
และแก�ไขปHญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ จังหวัด
เลย 
 

คน 50 0.0750 ร�อยละ 80ของผู�เข�ารับการ
อบรม ได�รับความรู�และความ
เข�าใจ การป<องกันและแก�ไข
ปHญหาการทุจริตประพฤติ 
มิชอบ 
 
 

ผู�เข�ารับการอบรมได�รับการ
เสริมสร�างความรู� ความเข�าใจ
เกี่ยวกับค#านิยมและทัศนคติ
ต#อต�านการทุจริต 

  0.0750  เลย 

92 โครงการฝ(กอบรมเสริมสร�าง
ค#านิยมความซื่อสัตย�สุจริตให�แก#
อาสาสมัครป<องกันภัยฝyายพลเรือน
ในการป<องกันและปราบปรามการ
ทุจริตจังหวัดเลย 

คน 200 0.1000 ร�อยละ 80 ของผู�เข�ารับการ
อบรมได�รับการเสริมสร�าง
ความรู� ความเข�าใจ เกี่ยวกับ
ค#านิยมและทัศนคตติ#อต�าน
การทุจริต 

ผู�เข�ารับการอบรม มีความรู�ด�าน
การป<องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและมีจิตสํานึก ค#านิยม 
คุณธรรม และวัฒนธรรม 

    เลย 

93 โครงการเสริมสร�างองค�ความรู� 
และปลูกจิตสํานึกในการป<องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

คน 250 0.1106 ผู�เข�ารับการฝ(กอบรมเปFน
กลไกสําคัญในการป<องกัน
การทุจริตและเปFนต�นแบบใน
การขับเคลื่อนคุณธรรม
จริยธรรมในหน#วยงาน 
 

ผู�เข�ารับการอบรมมีองค�ความรู� 
ความเข�าใจในการป<องกันและ
ติดตามการทุจริต และสามารถ
นําความรู�ไปใช�ในการเฝ<าระวัง
ตรวจสอบกรปฏิบัติงานของ
หน#วยงาน 

  0.1106  ศรีสะเกษ 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป9าหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ.(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

94 โครงการพัฒนาจิตสํานึกให�มีความ
ซื่อสัตย�สุจริต และการป<องกัน
ผลประโยชน�ทบัซ�อนของเยาวชน
ในจังหวัดสกลนคร สู#เยาวชน
เข�มแข็ง สุจริต จิตอาสา รู�เท#าทัน
คอร�รัปชั่น 

คน 700 0.4000 ผู�บริหารสถานศึกษา 
ข�าราชการ และบุคลากรมี
ความตระหนักรู�ในการมีส#วน
ร#วมในการป<องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
สามารถแยกแยะ 
ผลประโยชน�ส#วนตนและ
ผลประโยชน�ส#วนรวมได�ไม#
น�อยกว#าร�อยละ 80 

ผู�บริหารสถานศึกษา ข�าราชการ 
และบุคลากรมีความตระหนักรู�
ในการมีส#วนร#วมในการป<องกัน
และปราบปรามการทุจริตและ
สามารถแยกแยะ 
ผลประโยชน�ส#วนตนและ
ผลประโยชน�ส#วนรวมได�ไม#น�อย
กว#าร�อยละ 80 

  0.4000  สกลนคร  
 

95 โครงการสงขลาโปร#งใส ห#างไกล
การทุจริต (Clean Songkhla 
Clean Thailand) 

คน 200 0.1900 1. จํานวนผู�เข�าร#วมโครงการ
ไม#น�อยกว#าร�อยละ 80 
2. จํานวนผู�เข�าร#วมโครงการ
มีความรู�ด�านการป<องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ไม#น�อยกว#า
ร�อยละ 80  
3. จํานวนผู�เข�าร#วมโครงการ
มีค#านิยมและจิตสํานึกที่ดีใน
การป<องกันการทุจริต ไม#น�อย
กว#าร�อยละ 80 
 

ผู�เข�าร#วมโครงการสามารถนํา
ความรู�ที่ได�รับไปใช�ประยุกต�ใช�
ประโยชน�ในการปฏิบัติงานและ
สร�างภาพลักษณ�ที่ดีให�กับ
จังหวัดสงขลาต#อไป 

 0.1900   สงขลา 
 

96 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม
และความโปร#งใสของหน#วยงาน
ภาครัฐจังหวัดสงขลา ประจําปD
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

คน 80 0.1000 1. จํานวนผู�เข�าร#วมโครงการ
ไม#น�อยกว#าร�อยละ 80 
2. จํานวนผู�เข�าร#วมโครงการ
มีความรู�และความเข�าใจใน
กรอบแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร#งใส
ของหน#วยงานภาครัฐ ไม#น�อย
กว#าร�อยละ 80 
3. ผู�เข�าร#วมโครงการ
สามารถกําหนดแนวทางใน
การขับเคลื่อนการดําเนินงาน

จังหวัดสงขลาสามารถ
ดําเนินการตามกรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร#งใสของหน#วยงานภาครัฐ 
ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ได�ตามแนวทางที่
สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด และ
ได�รับคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร#งใสของ
หน#วยงานภาครัฐประจําปD
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม#

 0.1000   สงขลา 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป9าหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ.(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ตามกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร#งใส
ของจังหวัดสงขลา ประจําปD
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

น�อยกว#าร�อยละ 80 

97 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
เพื่อร#วมสร�างราชการสตูลใส
สะอาด 

คน 100 0.1400 1. จํานวนผู�เข�าร#วมโครงการ
ไม#น�อยกว#าร�อยละ 80 
2. จํานวนผู�เข�าร#วมโครงการ
มีความรู�ความเข�าใจในการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เพิ่มขึ้นร�อยละ 80 
3. จังหวัดสตูลมีรายงานการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และมาตรการบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต 

หน#วยงานของรัฐในจังหวัดสตูล
บริหารงานด�วยความสุจริต
โปร#งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

0.1400    สตูล 

98 โครงการเยาวชนสตูลรุ#นใหม#ไร�
ทุจริต 

คน 150 0.1800 1. จํานวนผู�เข�าร#วมโครงการ
ไม#น�อยกว#าร�อยละ 90 
2. ผู�เข�าร#วมโครงการเกิด
ความตระหนักและมีส#วนร#วม
ในการต#อต�านการทุจริต
เพิ่มขึ้น 
 

เยาวชนสตลูไร�ทุจริต  0.1800   สตูล 

99 โครงการติดตามการดําเนินงานตาม
กรอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร#งใสในการดําเนินงานของ
หน#วยงานภาครัฐจังหวัดสตูล 

คน 100 0.1400 1. จํานวนผู�เข�าร#วมโครงการ
ไม#น�อยกว#าร�อยละ 90 
2. จํานวนผู�เข�าร#วมโครงการ
เกิดความตระหนักและมีส#วน
ร#วมในการดําเนินงานตาม
กรอบ ITA เพิ่มขึ้นร�อยละ 80 
3. จังหวัดสตูลมีมาตรการ
สอดคล�องกับแนวทางการ
ประเมิน ITA ประจําปD
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน#วยงานของรัฐในจังหวัดสตูล
บริหารงานด�วยความสุจริต
โปร#งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

    สตูล 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป9าหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ.(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

100 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ปลุกจิตสํานึกผู�นําชุมชนป<องกัน
การทุจริต 

คน 250 0.2530 1. จํานวนเรื่องร�องเรียน
เจ�าหน�าที่ของรัฐเกี่ยวกับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบลดลง
ร�อยละ 10 
2. ร�อยละ 60 ของบุคลากร
ที่เข�าร#วมโครงการมีความ
เข�าใจเรื่องการแยกแยะ
ผลประโยชน�ส#วนตน/
ส#วนรวม 

จํานวนข�าราชการถูกร�องเรียน
กรณีฝyาฝ|นจริยธรรมและ
จรรยาบรรณข�าราชการลดลง 

0.2530    สมุทร- 
ปราการ 

 

101 โครงการเสริมสร�างความรู�ด�านการ
ดําเนินการทางวินัย และระเบียบที่
เกี่ยวข�องกับการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และผลประโยชน�ทบัซ�อน 

คน 120 0.1298 ผู�เข�าร#วมการอบรมมีความรู�
ความเข�าใจด�านการปฏิบัติ
หน�าที่เกี่ยวกับวินัยและการ
ดําเนินการทางวินัยและ
ระเบียบที่เกี่ยวข�องในการ
ป<องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและผลประโยชน�ทับ
ซ�อน 

เจ�าหน�าที่ของรัฐในจังหวัด
สมุทรสงครามได�รับความรู�
ความเข�าใจด�านการปฏิบัติ
หน�าที่เกี่ยวกับวินัยและการ
ดําเนินการทางวินัย และ
ระเบียบที่เกี่ยวข�องในการ
ป<องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและผลประโยชน�ทับซ�อน 
เพื่อเปFนแนวทางการปฏิบัติ
หน�าที่ราชการ ถือเปFนการ
ป<องกันการทุจริตอย#างหนึ่ง 

 0.1298   สมุทร- 
สงคราม 

 

102 โครงการเสริมสร�างความเข�มแข็ง
ในการจัดการด�านการเงินการคลัง 
และการพัสดุภาครัฐให�แก#ผู�บริหาร
และเจ�าหน�าที่ผู�ปฏิบัติของส#วน
ราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 

คน 200 0.0925 1. ร�อยละของการก#อหนี้
ผูกพันไม#น�อยกว#าร�อยละ 90 
2. ร�อยละของการเบิกจ#าย 
งบประมาณรายจ#ายลงทุน 
ไม#น�อยกว#าร�อยละ 75 

1. ส#วนราชการในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาครสามารถดําเนินการ
ก#อหนี้ผูกพันได�ไม#น�อยกว#าร�อย
ละ 90 และสามารถปฏิบัติงาน
ได�อย#างปราศจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
2. จังหวัดสมุทรสาครมีผลการ
เบิกจ#ายงบประมาณรายจ#าย
ลงทุนไม#น�อยกว#าร�อยละ 75 

 0.0925   สมุทร- 
สาคร 

103 โครงการเสริมสร�างองค�ความรู� ลด
ปHญหาการกระทําผิด สร�าง
จิตสํานึกด�านคุณธรรมแก#บุคลากร

คน 126 0.1124 บุคลากรของสํานักงานที่ดนิ
จังหวัดสมุทรสาครและสาขา 
ร�อยละ 80 สามารถนํา

สํานักงานทีด่ินจังหวัด
สมุทรสาครและสาขาไม#มีเรื่อง
ร�องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ

 0.1124   สมุทร- 
สาคร 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป9าหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ.(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ของสํานักงานที่ดนิจังหวัด
สมุทรสาคร และสาขา 

ความรู�ที่ได�จากการฝ(กอบรม
ไปใช�ในการแยกแยะ
ผลประโยชน�ทบัซ�อน 
ผลประโยชน�ส#วนตนและ
ส#วนรวมได�อย#างด ี

ประพฤติมิชอบของเจ�าหน�าที่ 

104 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด�านการทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจําตัว
ประชาชน 

คน 250 0.1651 จังหวัดสมุทรสาครไม#มีการ
ทุจริตด�านการทะเบียนฯ 
เกิดขึ้น 

ผู�เข�ารับการฝ(กอบรมปฏิบัติ
หน�าที่ด�วยความโปร#งใส ซื่อสัตย� 
สุจริต และมีธรรมาภิบาล 

 0.1651   สมุทร- 
สาคร 

105 โครงการส#งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการสร�างเสริมวินัย
ข�าราชการ ประจําปD พ.ศ. 2562 

คน 200 0.3884 1. จํานวนผู�เข�าร#วมโครงการ
ไม#น�อยกว#าร�อยละ 80 
2. ผู�เข�าร#วมโครงการมี
ความรู�ความเข�าใจ และบรรลุ
วัตถุประสงค�ที่กําหนดไว� ไม#
น�อยกว#าร�อยละ 80 

ข�าราชการและเจ�าหน�าที่ของรัฐ 
มีความรู� ความเข�าใจ ประพฤติ
ปฏิบัติตน โดยมีคุณธรรม 
จริยธรรม และรักษาวินัย 
คํานึงถึงประโยชน�ส#วนรวม
มากกว#าประโยชน�ส#วนตน 

 0.3884   สระแก�ว 
 

106 โครงการเสริมสร�างความรู�ด�าน
กฎหมายสําหรับการปฏิบัติ
ราชการ หลักสูตร "วินัยและการ
รักษาวินัย" 

คน 200 0.1200 ผู�เข�าร#วมโครงการไม#น�อยกว#า
ร�อยละ 90 

ผู�เข�าร#วมโครงการทุกคน 
ตระหนักรู�ในข�อกฎหมายที่
เกี่ยวข�องกับการปฏิบัติงาน การ
รักษาวินัย และการปฏิบัติ
ราชการภายใต�กฎระเบียบ
ข�อบังคับของราชการ ไม#
ก#อให�เกิดการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ 

  0.1200  สระบุรี 
 

107 โครงการส#งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมข�าราชการและบุคลากร
ภาครัฐจังหวัดสระบุรีประจําปD 
2562 

คน 300 0.2360 ผู�เข�ารับการอบรมมีความพึง
พอใจไม#น�อยกว#าร�อยละ 80 

1. ผู�เข�ารับการอบรมได�รับการ
ปลูกจิตสํานึกเปFนข�าราชการที่ดี
ได�เสริมสร�างสมรรถนะและ
ทักษะที่จําเปFนสําหรับการ
ปฏิบัติราชการ ผู�เข�ารับการ
อบรมได�รับการส#งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม ได�
เรียนรู�การทํางานเปFนทีมและ
การพัฒนาเครือข#ายในการ

  0.2360  สระบุรี 
 



43 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป9าหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ.(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ทํางานได�เรียนรู�หลักทรงงาน
ตามศาสตร�พระราชา หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนําไปใช�ในการทํางาน
และการดําเนินชีวิต ซึ่งสามารถ
ที่จะเปFนต�นแบบไปขยายผล
ต#อไป 
2. จังหวัดสระบุรีมีเครือข#าย
คุณธรรม จากส#วนราชการทุก
ส#วนราชการ ทั้งส#วนกลาง ส#วน
ภูมิภาค และส#วนท�องถิ่น เพื่อ
ขยายผลการปฏิบัติไปในทุกส#วน
ราชการ เปFนการขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรมตามแผนแม#บท
ส#งเสริมคุณธรรมแห#งชาติ ฉบับ
ที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) 

108 โครงการเสริมสร�างเกียรติภูมิ
ข�าราชการ : สํานึกข�าราชการไทย
ไม#โกง เพื่อร#วมสร�างจังหวัดสระบุรี
ใสสะอาด" ประจําปDงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
 

คน 200 0.1500 ผู�เข�าร#วมโครงการไม#น�อยกว#า
ร�อยละ 90 

ผู�เข�าร#วมโครงการมีการปรับ
กระบวนทัศน� วัฒนธรรมและ
ค#านิยมที่ดี มีความตระหนักถึง
บทบาทหน�าที่ของตนและการ
ทํางานในหน#วยงาน ที่ต�อง
คํานึงถึงความโปร#งใส ยึดหลัก
คุณธรรม เห็นแก#ประโยชน�
ส#วนรวมมากกว#าประโยชน�ส#วน
ตน และสร�างภูมิคุ�มกันด�าน
จิตใจที่จะนําไปสู#พฤติกรรมใน
เชิงสร�างสรรค� ที่จะส#งผลให�เกิด
ความสงบเรียบร�อยในหน#วยงาน
และสังคม 
 

  0.1500  สระบุรี 
 

109 โครงการการป<องกันผลประโยชน�
ทับซ�อน เสริมสร�างค#านิยมสุจริต 

คน 210 0.3800 ร�อยละ 80 ของผู�เข�าร#วม
โครงการมีความรู�ความเข�าใจ

ข�าราชการเจ�าหน�าที่ของรัฐและ
ผู�เข�าร#วมโครงการสามารถนํา

 0.3800   สิงห�บุรี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป9าหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ.(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

และต#อต�านการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานของจังหวัดสิงห�บุรี 
ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ในเรื่องการป<องกันการทุจริต
เพิ่มขึ้น 

ความรู�ที่ได�มาปฏิบัตงิานได�
อย#างถูกต�องและมีประสิทธิภาพ
และสามารถมีส#วนร#วมในการ
ผลักดันให�คนในสังคมต#อต�าน
การทุจริต 
 

110 โครงการเสริมสร�างความรู�ด�านการ
ป<องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของจังหวัด
สุโขทัย 

คน 400 0.1116 จํานวนผู�เข�าร#วมโครงการมี
ความรู�ความเข�าใจใน
กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข�อง 

1. ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของ
รัฐ/รัฐวิสาหกิจ ผู�บริหารและ
พนักงานส#วนท�องถิ่น ภาค-
เอกชน และภาคประชาสังคมมี
ความรู�ความเข�าใจกฎหมายที่
เกี่ยวข�องกับการทุจริต ประพฤติ
มิชอบ และการป<องกัน
ผลประโยชน�ทับซ�อน รวมทั้งการ
ตรวจสอบทรัพย�สินและหนี้สิน 
2. ทุกภาคส#วนสามารถนํา
ความรู�ไปใช�ประโยชน�ในการ  
บูรณาการร#วมกันในการ     
ลดความเสี่ยงในการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
3. ประชาชนได�รับประโยชน�
จากกรปฏิบัติงานที่โปร#งใส 
ปราศจากการทุจริตในภาครัฐ 
 

  0.1116  สุโขทัย 
 

111 โครงการฝ(กอบรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการด�านการ
ป<องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของหน#วยงาน
ภาครัฐในจังหวัดสุโขทัย 

คน 200 0.0576 หน#วยงานภาครัฐ และองค�กร
ปกครองส#วนท�องถิ่นใน
จังหวัดสุโขทัยมีแผนปฏิบัติ
ราชการด�านการป<องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
หน#วยงานที่สอดคล�องกับ
แผนปฏิบัติราชการด�านการ

1. ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของ
รัฐ/รัฐวิสาหกิจ ผู�บริหารและ
พนักงานส#วนท�องถิ่น 
ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมมีความรู�ความเข�าใจ
เกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ การถ#ายทอด
ยุทธศาสตร�และแผนสู#การ

  0.0576  สุโขทัย 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป9าหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ.(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ป<องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของ
จังหวัดสุโขทัย 

ปฏิบัตินโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงานด�านการป<องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2. ทุกภาคส#วนสามารถนํา
ความรู�ไปใช�ประโยชน�ในการ 
บูรณาการร#วมกันในการลด
ความสี่ยงในการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
3. ประชาชนได�รับประโยชน�
จากการปฏิบัติงานที่โปร#งใส 
ปราศจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

112 โครงการฝ(กอบรมเพิ่มทักษะการ
ให�บริการ (Service mind) เพื่อ
เสริมสร�างค#านิยมและปลูก
จิตสํานึกในการปฏิบัติงาน 

คน 200 0.1248 ร�อยละ 80 ของผู�เข�าร#วม
โครงการมีความรู�ในการเพิ่ม
ทักษะการให�บริการ 
(Service mind) ให�กับ
ผู�ปฏิบัตงิานด�านการ
ให�บริการและมีจิตสํานึกร#วม
ในการป<องกันการทุจริตของ
หน#วยงานภาครัฐ 

ผู�เข�าร#วมโครงการตามเป<าหมาย
ไม#น�อยกว#าร�อยละ 80 ของ
กลุ#มเป<าหมายที่กําหนด 

 0.1248   สุพรรณบุร ี

113 โครงการอบรมเพื่อเสริมสร�างให�
ความรู�ด�านการป<องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให�กับข�าราชการ และเจ�าหน�าที่รัฐ 
ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

คน 200 0.1246 บุคลากรภาครัฐในจังหวัด
สุพรรณบุรีเข�าร#วมโครงการ
ไม#น�อยกว#าร�อยละ 80 

บุคลากรภาครัฐในจังหวัด
สุพรรณบุรี บูรณาการความ
ร#วมมือในการเสริมสร�างความ
เข�มแข็งด�านคุณธรรมจริยธรรม
ภายใต�หลักธรรมาภิบาล  
เพื่อป<องกันและลดช#องโอกาส 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
และบุคลากรภาครัฐในจังหวัด
สุพรรณบุรียึดถือและปฏิบัติตน
ในอันที่จะมุ#งมั่นปฏิบัติหน�าที่
ด�วยความซื่อสัตย� สุจริต  
เสมอภาค และเปFนธรรม  

 0.1246   สุพรรณบุร ี
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป9าหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ.(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

เพื่อสร�างความเชื่อมั่นและ
ศรัทธาต#อประชาชน 

114 โครงการเสริมสร�างความรู�และ
ปลูกจิตสํานึกในการควบคุม
ภายในเพื่อป<องกันการทุจริตใน
หน#วยงานภาครัฐประจําปD
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

คน 202 0.1042 ผู�เข�ารับการอบรมมีความรู�
ความเข�าใจในเนื้อหา  
ร�อยละ 60 (การทดสอบ
ก#อน - หลัง) 

ส#วนราชการสามารถดําเนินการ
ด�านการควบคุมภายในให�
เปFนไปตามหลักเกณฑ�ที่
กระทรวงการคลังกําหนดอย#าง
มีประสิทธิภาพ นําไปสู#องค�กร
แห#งความโปร#งใส ลดการทุจริต
คอร�รัปชั่น 

  0.1042  สุรินทร� 
 

115 โครงการส#งเสริมการปลุกจิตสํานึก
ในการป<องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจําปDงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

คน 180  0.1051 ผู�เข�าร#วมโครงการได�รับการ
เสริมสร�างความรู�ความเข�าใจ
เกี่ยวกับค#านิยมและทัศนคติ
ต#อต�านการทุจริต 

ผู�เข�าร#วมโครงการมีระดับความ
พึงพอใจไม#ต่ํากว#าร�อยละ 80 

   
0.1051 

 สุรินทร� 

116 โครงการประชาสัมพันธ� สร�างการ
รับรู� เสริมสร�างคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตสํานึกในการ
ต#อต�านการทุจริต และประพฤติ 
มิชอบ ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

 เผยแพร#
ผ#านสื่อ
ประชา     
สัมพันธ� 

 0.0360 มีสื่อเพื่อการเผยแพร#เกี่ยวกับ
การต#อต�านการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบที่เผยแพร# 
สู#ประชาชนกลุ#มเป<าหมาย 

ประชาชนได�รับความรู�มี
จิตสํานึกที่ดีเกี่ยวกับการต#อต�าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ไปใช�ประโยชน�ในชีวติประจําวัน 

   
0.0360 

 สุรินทร�   

117 โครงการเสริมสร�างองค�ความรู�
ให�กับเจ�าหน�าที่ของรัฐในการป<อง
ปราม และป<องกันการทุจริต   
คอร�รัปชั่น จังหวัดหนองคาย 

         หนองคาย 

กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร�างองค�
ความรู�การวิเคราะห�ความเสี่ยง
หน#วยงานภาครัฐ 

คน 120 0.1000 เจ�าหน�าที่ของรัฐทั้งส#วนกลาง 
ส#วนภูมิภาค และองค�กร
ปกครองส#วนท�องถิ่นมีความรู�
ในการวิเคราะห�ความเสี่ยง
สามารถกําหนดมาตรการ
ป<องกันการทุจริตใน
หน#วยงานได� 

หน#วยงานภาครัฐมีการวิเคราะห�
ความเสี่ยงและสามารถนําไปใช�
ประโยชน�ในการปฏิบัติงานด�วย
ความโปร#งใส ปลอดการทุจริต 

  0.1000  

กิจกรรมที่ 2 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด�าน

คน 136 0.1294 ร�อยละ 80 เจ�าหน�าที่ของรัฐ
ที่เข�ารับการอบรมสามารถ 

เจ�าหน�าที่ของรัฐที่เข�ารับการ
ฝ(กอบรมมีความรู� ความเข�าใจ

  0.1294  
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป9าหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ.(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

การจัดซื้อจัดจ�างด�วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส�และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ�าหน�าที่ 

วิเคราะห�ความเสี่ยงและ
กําหนดมาตรการแนวทางใน
หน#วยงานได� 

สามารถแก�ปHญหาในการปฏิบัติ
หน�าที่ที่เกี่ยวข�องได�ทันต#อ
สถานการณ�ปHจจุบัน ซึ่งเปFนการ
ป<องกันการทุจริตมิให�เจ�าหน�าที่
ของรัฐกระทําความผิด และ
แก�ไขปHญหาจากการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมที่ 3 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการประเมิน
คุณธรรมและความโปร#งใสในการ
ดําเนินงานของหน#วยงานภาครัฐ 
จังหวัดหนองคาย 

คน 80 0.0800 ร�อยละ 80 ของผู�เข�ารับการ
อบรมได�รับทราบถึง
ข�อบกพร#องต#าง ๆ ที่จะ
สะท�อนจากเครื่องมือที่ใช�ใน
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร#งใสในการ
ดําเนินงานของหน#วยงาน
ภาครัฐ 

เจ�าหน�าที่ภาครัฐในจังหวัด
หนองคายนําความรู� และ
เครื่องมือการประเมิน มา
ปรับปรุงพัฒนาหน#วยงาน
ภาครัฐ ให�มีความโปร#งใส เปFน
ธรรม ปลอดจากการทุจริต 

  0.0800  

118 โครงการส#งเสริมคุณธรรม และ
จริยธรรม ข�าราชการและ
เจ�าหน�าที่ของรัฐยุคใหม# จังหวัด
หนองบัวลําภู พ.ศ. 2562 

คน 200 0.0990 ร�อยละ 80 ของ
กลุ#มเป<าหมาย เข�าร#วม
โครงการ 

ผู�เข�าร#วมโครงการฝ(กอบรมมี
ความรู�ความเข�าใจในการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม โดยมี
คุณลักษณะเปFนข�าราชการยุค
ใหม#ที่ยึดมั่นในความถูกต�อง
ชอบธรรม มีคุณธรรม และ
จริยธรรม 

    หนองบัว
ลําภู 

119 โครงการสร�างผู�นําเฝ<าระวัง
หมู#บ�านและชุมชนโปร#งใสไร�การ
ทุจริต ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จังหวัดหนองบัวลําภู 

คน 200 0.1348 สมาชิกเครือข#ายเฝ<าระวังการ
ทุจริตมีความรู� ความเข�าใจ 
และสามารถติดตามสอดส#อง
การปฏิบัติราชการของ
หน#วยงานภาครัฐได�อย#างมี
ประสิทธิภาพ 

ทําให�การทุจริตของหน#วยงาน
ภาครัฐลดลงหรือหายไปจาก
ระบบราชการไทย 

    หนองบัว
ลําภู 

120 โครงการวินัยต#อตนเองสร�างสังคม
สุจริต 

คน 400 0.1197 จํานวนผู�เข�าร#วมโครงการที่มี
ความรู�ความเข�าใจ 

ร�อยละ 80  0.1197   อ#างทอง 
 

121 โครงการส#งเสริมคุณธรรมหลัก 4 
ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา" 

คน 400 0.2736 จํานวนผู�เข�าร#วมโครงการที่มี
ความรู�ความเข�าใจและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ร�อยละ 81   0.2736  อ#างทอง 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป9าหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ.(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

122 โครงการสร�างค#านิยมและปลูก
จิตสํานึกต#อต�านการทุจริตจังหวัด
อุดรธานี 

คน 550 0.3592 
 

มีผู�เข�าร#วมรับการอบรมตาม
โครงการฯ ร�อยละ 90 จาก
เป<าหมาย 

ผู�เข�าร#วมโครงการมีค#านิยมและ
จิตสํานึกต#อต�านการทุจริต 
(พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) 
สามารถแยกระหว#าง
ผลประโยชน�ส#วนตัวและ
ผลประโยชน�ส#วนรวม 

 0.3592   อุดรธานี 

123 โครงการเสริมสร�างความรู� 
"พระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลัง พ.ศ. 2561" เพื่อลดความ
เสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
แก#การเงินการคลังของแผ#นดิน 

คน 140 0.1161 ความพึงพอใจในการดําเนิน
โครงการ ร�อยละ 80 

ความเสี่ยงและความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นแก#การเงินการคลัง
ของรัฐลดลง 

0.1161    อุทัยธานี 
 

124 โครงการ "พัฒนาเพื่อยกระดับ
คุณธรรม จริยธรรมของข�าราชการ 
และบุคลากรภาครัฐในจังหวัด
อุทัยธานี 

คน 120 0.1000 เครือข#ายภาครัฐที่เข�ารับการ
อบรม จํานวน 120 คน มี
ค#านิยมที่ดี ร#วมคิด ร#วมต�าน
ทุจริต 

ร�อยละ 80 เครือข#ายภาครัฐที่
เกี่ยวข�องมภูมิคุ�มกันด�านจิตใจที่
จะนําไปสู#พฤติกรรมในเชิง
สร�างสรรค�และพัฒนาระบบ
ราชการ 

0.1000    อุทัยธานี 
 

125 โครงการเสริมสร�างความรู� เรื่อง
ราคากลาง ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ�างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

คน 210 0.0638 ผู�เข�าร#วมโครงการมีความพึง
พอใจในภาพรวมโครงการ
ตั้งแต#ร�อยละ 80 ขึ้นไปจาก
แบบประเมินโครงการฯ 

ความเสี่ยงและความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นจากการคํานวณ
ราคากลาง 

0.0638    อุทัยธานี 
 

126 โครงการเพิ่มทักษะการให�บริการ 
(Service mind) ให�กับ
ผู�ปฏิบัตงิานภาครัฐ 

คน 150 0.1299 ความพึงพอใจของผู�เข�ารับ
บริการและผู�มีส#วนได�ส#วน
เสีย ไม#น�อยกว#าร�อยละ 80 

บุคลากรที่เข�าร#วมอบรม มี
ความรู� ความสามารถ มีเทคนิค
สื่อสาร การให�ข�อมูลและบริการ
ที่ดีแก#ประชาชน 

  0.1299  อุตรดิตถ� 

127 โครงการประชาสัมพันธ�การ
ป<องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

คน 2000 0.0100 จํานวนของผลผลติที่กําหนด
จํานวน 1 ตอน 

สนง. ประชาสัมพันธ� สามารถ
เผยแพร#คลิปวิดีโอต#อต�านการ
ทุจริตระบบอินเตอร�เน็ตได�
ทั่วถึง ไม#น�อยกว#า 2000 คน 

  0.0100  อุตรดิตถ� 

128 โครงการอบรมให�ความรู�ระเบียบ
กฎหมายเกี่ยวกับการป<องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบแก#กํานัน 

คน 500 0.1250 กํานัน ผู�ใหญ#บ�าน ทุกตําบล 
ทุกหมู#บ�าน ในอําเภอเมือง
อุตรดิตถ� มีความรู�เกี่ยวกับ
การป<องกันและปราบปราม

อําเภอเมืองอุตรดิตถ� มี
เครือข#ายในการต#อต�านการ
ทุจริตฯ ครอบคลุมทุกตําบล ทุก
หมู#บ�าน 

  0.0100  อุตรดิตถ� 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป9าหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ.(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ผู�ใหญ#บ�าน ฯลฯ เพื่อสร�าง
เครือข#ายกํานัน ผู�ใหญ#บ�าน ฯลฯ 
ต#อต�านและเฝ<าระวังการทุจริต
และประพฤติมิชอบ อําเภอเมือง
อุตรดิตถ� 

การทุจริต มีจริยธรรมในการ
ทํางาน 

129 โครงการอบรมแนวทางการจัดซื้อ
จัดจ�างและการบริหารพัสดุ 
ประจําปDงบประมาณ 2562 

คน 200  0.0682 กลุ#มเป<าหมายเข�ารับการ
อบรมไม#น�อยกว#าร�อยละ 90 

บุคลากรมีความรู�ความเข�าใจ
และสามารถนําไปปฏิบัติตาม
ระเบียบพัสดุฉบับใหม#ได� 

  0.0682  อุตรดิตถ� 

130 โครงการประชุมเสวนาปลูก
จิตสํานึก ค#านิยม คุณธรรม 
จริยธรรมและสร�างวินัยการ
ป<องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ จังหวัด
อุบลราชธาน ี

คน 600 0.3650 จํานวนผู�เข�าร#วมโครงการ ความพึงพอใจของผู�เข�าร#วม
โครงการฯ ไม#น�อยกว#า 
ร�อยละ 80 

    อุบล- 
ราชธานี 

 

131 โครงการอํานาจเจริญร#วมใจ ต�าน
ภัยคอร�รัปชั่น ประจําปD
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

คน 400 0.1700 ร�อยละ 80 ของข�าราชการ
และเจ�าหน�าที่ของส#วน
ราชการประจําจังหวัด
อํานาจเจริญหน#วยงาน
รัฐวิสาหกิจ หน#วยงาน
ภาคเอกชน องค�กรปกครอง
ส#วนท�องถิ่น อําเภอ 
สถาบันการศึกษา เข�าใจ
เกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน
และมาตรการด�านการป<องกัน
และปราบปรามการทุจริตการ
ถ#ายทอดยุทธศาสตร� นโยบาย
และแผนระดับชาติสู#การ
ปฏิบัติและมีเครือข#ายต#อต�าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

จังหวัดอํานาจเจริญมีแผนงาน
และมาตรการด�านการป<องกัน
และปราบปรามการทุจริตของ
จังหวัดอํานาจเจริญ ประจําปD
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
มีเครือข#ายต#อต�านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

  0.1700  อํานาจ 
 เจริญ 

132 โครงการส#งเสริมความรู�ความ
เข�าใจเกี่ยวกับการป<องกันและ
แก�ไขปHญหาการทุจริตและ

คน 194 0.0500 ร�อยละ 80 ของกํานัน
ผู�ใหญ#บ�านมีความรู�ความ
เข�าใจเกี่ยวกับการป<องกัน

กํานันผู�ใหญ#บ�านมีความรู�ความ
เข�าใจเกี่ยวกับการป<องกันและ
แก�ไขปHญหาการทุจริตและ

   0.0500 อํานาจ 
เจริญ 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป9าหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(ล�านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ.(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ประพฤติมิชอบให�แก#กํานัน
ผู�ใหญ#บ�าน 

และแก�ไขปHญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

ประพฤติมิชอบ 

133 โครงการป<องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร�รัปชั่นและ
เสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรม
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
อํานาจเจริญ ประจําปDงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

คน 20 0.0500 ร�อยละ 80 ของข�าราชการ
และเจ�าหน�าที่สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
อํานาจเจริญปราศจากข�อ
ร�องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

1. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
อํานาจเจริญเปFนองค�กร
คุณธรรม ปลอดจากการทุจริต 
2. ข�าราชการและเจ�าหน�าที่
ของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
อํานาจเจริญน�อมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
เปFนแนวทางในการปฏิบัตงิาน
ด�วยความซื่อสัตย� สุจริต 
โปร#งใส 

 0.0500   อํานาจ 
 เจริญ 

134 โครงการประชาสัมพันธ�การ
ต#อต�านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

คน บุคคล
ทั่วไป 

0.0100 ร�อยละ 80 ของจํานวน
ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
อํานาจเจริญพบเห็น 
Infographic ต#อต�าน 
การทุจริต 

ผู�รับบริการกลุ#มเป<าหมายที่รับรู�
เนื้อหายุทธศาสตร�ชาติและ
นโยบายสําคัญของรัฐบาล
เกี่ยวกับการป<องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เผยแพร#สู#ประชาชน 

  0.0100  อํานาจ 
 เจริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร'ที่ 1 “สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต” 
กลยุทธ'ที่ 3 ประยุกต'หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปAนเครื่องมือต�านทุจริต 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป9าหมาย
ดําเนินงาน 

 
งบประมาณ 
(ล�านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรกรม
ส#งเสริมการปกครองท�องถิ่นในการ
ปฏิบัติราชการบนหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

คน 500 4.2060 1. จํานวนผู�เข�ารับการ
ฝ(กอบรมโครงการพัฒนา
บุคลากรกรมส#งเสริมการ
ปกครองท�องถิ่นในการปฏิบัติ
ราชการบนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไม#น�อยกว#า 
500 คน 
2. ร�อยละของผู�เข�ารับการ
ฝ(กอบรมที่ผ#านเกณฑ�การ
ทดสอบเกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไม#น�อย
กว#าร�อยละ 60 

1. ดําเนินการจัดฝ(กอบรมแล�ว
จํานวน 3 รุ#น รวม 251 คน 
2. ผู�เข�ารับการฝ(กอบรมผ#าน
เกณฑ�การทดสอบเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ร�อยละ 94.82 

4.2060    สถ. 

2 โครงการพัฒนาระบบและจัดการ
องค�ความรู�การป<องกันการทุจริต
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

คน 100 0.0670 1. ร�อยละของผู�ผ#านการ
อบรมนําความรู�ไปใช�ในการ
ดําเนินชีวิต 
2. ร�อยละของข�อร�องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ�าหน�าที่ ที่ผ#านการ
อบรมความรู� 
3. ร�อยละของข�อร�องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของอาสาสมัคร คุมประพฤติ
และเครือข#ายยุติธรรมชุมชน 

1. ผู�เข�ารับการอบรมความรู�มี
ความซื่อสัตย�สุจริตในการ
ดําเนินชีวิต 
2. ผู�ผ#านการอบรมความรู�
สามารถนําความรู�ไปเผยแพร#
และสร�างเครือข#ายต#อต�านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  0.0670  จันทบุรี 

3 โครงการข�าราชการรุ#นใหม# หัวใจ
พอเพียงต�านทุจริต 

คน 250 0.1500 ข�าราชการบรรจุใหม#และ
พนักงานราชการ จํานวนไม#
น�อยกว#าร�อยละ 80 ของ
แบบสอบถาม 
 

ข�าราชการบรรจุใหม#และ
พนักงานราชการและสมาชิก  
= STRONG – จิตพอเพียงต�าน
ทุจริตเข�าร#วมกิจกรรม 

    ชุมพร 

4 โครงการสัจธรรมนําชีวิตสู#วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 

คน 50 0.1786 ร�อยละของระดับความพึง
พอใจของผู�เข�ารับการอบรม
ไม#ต่ํากว#าร�อยละ 80 

1. เจ�าหน�าที่ของรัฐปฏิบัติ
หน�าที่ด�วยความถูกต�อง และมี
จิตสํานึกในการปฏิบัติงานด�วย

  0.1786  ตรัง 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป9าหมาย
ดําเนินงาน 

 
งบประมาณ 
(ล�านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ความซื่อสัตย�สุจริต 
2. เกิดธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงานราชการอย#างเปFน
รูปธรรม 
3. เจ�าหน�าที่ของรัฐได�น�อมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช�ในการดําเนินชีวิต และ
ปฏิบัติงานด�วยความซื่อสตัย�
สุจริต มีภูมิคุ�มกันที่ดีและเปFน
พลังของแผ#นดิน 

5 โครงการเสริมสร�างความรู�ตามรอย
พระราชดําริ 

คน 100 0.0744 ร�อยละของบุคลากรมี
คุณธรรมตามรอยพระยุคล
บาททํางานด�วยความซื่อสัตย�
สุจริตมีประสิทธิภาพถูกต�อง
เปFนธรรม 

บุคลากรมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น   0.0744  นราธิวาส 
 

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
แนวทางการพัฒนาไปสู#สังคม
สุจริต สังคมวิถีชีวิตพอเพียง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ� สําหรับ
โค�ชสังคมสุจริต และโค�ชสังคมวิถี
ชีวิตพอเพียง 

คน 560 0.5520 ร�อยละของผู�ผ#านการอบรม
สามารถปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ�ที่กําหนดไว�ในตัว
แบบสังคมสุจริตและตัวแบบ
สังคมวิถีชีวติพอเพียงได�อย#าง
มีประสิทธิภาพ 

ผู�ผ#านการอบรมสามารถเปFน
โค�ชให�แก#ตําบลและท�องถิ่นที่
เข�าร#วมโครงการจํานวน  
8 อําเภอ 24 ตําบล 

  0.5520  ประจวบ  
คีรีขันธ� 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ
หน#วยงานส#วนภูมิภาคในการ
ป<องกันการทุจริต โดยหลักบริหาร
จัดการภาครัฐและหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 

คน 60 0.2081 จังหวัดพังงานผ#านเกณฑ�การ
ประเมินบริหารจัดการภาครัฐ 

ส#วนราชการส#วนภูมิภาคภายใน
จังหวัดพังงาดําเนินงานอย#างมี
ประสิทธิภาพและมีความ
โปร#งใส 

  0.2081  พังงา 

8 โครงการเสริมสร�างข�าราชการให�มี
จิตสํานึกในการต#อต�านการทุจริต
และสร�างภูมิคุ�มกันในการดําเนิน

คน 250 0.1262 ร�อยละผู�เข�าร#วมการอบรม 
(ไม#น�อยกว#าร�อยละ 90) 

ข�าราชการและเจ�าหน�าที่ที่เข�า
รับการฝ(กอบรมมีความรู�ความ
เข�าใจและตระหนักถึงปHญหา

    ราชบุรี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป9าหมาย
ดําเนินงาน 

 
งบประมาณ 
(ล�านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การทุจริตคอร�รัปชั่นส#งผลให�
ปHญหาการร�องเรียนลดลง 

9 โครงการเสริมสร�างความรู�การ
ป<องกันและปราบปรามการทุจริต 
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

คน 50 0.0218 ร�อยละ 75 ของผู�เข�ารับการ
อบรม ได�รับการเสริมสร�าง
ความรู�ในการน�อมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปFนแนวทางในกรดําเนินชีวิต 

ผู�เข�าร#วมโครงการ ได�รับการ
เสริมสร�างความรู�ในการน�อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เปFนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต พอเพียง 

 0.0218   เลย 

10 โครงการเสริมสร�างความรู�เกี่ยวกับ
การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแก#บุคลากร
ภาครัฐ เพื่อประยุกต�ใช�ในการ
ปฏิบัติงาน 

คน 150 0.1664 1. จํานวนผู�เข�าร#วมโครงการ
ไม#น�อยกว#าร�อยละ 80 
2. ความพึงพอใจของผู�เข�ารับ
บริการและผู�มีส#วนได�ส#วนเสีย 
ไม#น�อยกว#าร�อยละ 80 

1. ข�าราชการและบุคลากรของ
จังหวัดดํารงชีวิตด�วยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ความ
พอเพียง 
2. บุคลากร ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และภาคเอกชนที่ปฏิบัติงาน
ด�านการให�บริการ มีเทคนิคการ
สื่อสารและศิลปะการให�ข�อมูลที่
ดีซึ่งเปFนที่พึงพอใจแก#ผู�ที่รับ
บริการ และสามารถตอบ
คําถามหรือข�อร�องเรียนโดยลด
การต#อต�าน การใช�อารมณ�ของ
ผู�รับบริการ 
3. ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต#อการปฏิบัติราชการของ
เจ�าหน�าที่ของรัฐ 

  0.1664  สระแก�ว 

11 โครงการการปลูกค#านิยมและ
จิตสํานึกโดยยึดแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงตามศาสตร�พระราชา 

คน 200 0.1224 ร�อยละ 80 ของผู�เข�าร#วม
โครงการมีความเข�าใจในหลัก
คิดและการปฏิบัติตนในการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผู�เข�าร#วมโครงการตามเป<าหมาย 
ไม#น�อยกว#าร�อยละ 80 ของ
กลุ#มเป<าหมายที่กําหนด 

 0.1224   สุพรรณบุร ี
 

12 โครงการการน�อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปFนแนวทางใน
การดําเนินชีวิต 

คน 550 0.2539 ผู�เข�าร#วมโครงการมีความรู�
ทักษะในการนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงการ

ผู�เข�าร#วมโครงการมีทักษะใน
การนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู#การ

  0.2539  สุราษฎร�
ธานี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป9าหมาย
ดําเนินงาน 

 
งบประมาณ 
(ล�านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ดําเนินชีวิตและประกอบ
อาชีพ 

ปฏิบัติไปใช�ในการดําเนินชวีิต
และประกอบอาชีพได� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร'ที่ 1 “สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต” 
กลยุทธ'ที่ 4 เสริมพลังการมีส�วนร�วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส�วนเพื่อต�อต�านการทุจริต 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป9าหมาย
ดําเนินงาน 

 
งบประมาณ 
(ล�านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 โครงการเสริมสร�างความรู�ด�านการ
ต#อต�านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และสร�างเครือข#ายประชารัฐ
ต#อต�านการทุจริต 

คน 100 0.0965 เจ�าหน�าที่ อาสาสมัครคุม
ประพฤติ เครือข#ายยุติธรรม
ชุมชน ร�อยละ 90 มีความรู�
ความเข�าใจเกี่ยวกับการ
ต#อต�านการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ประจําปD
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

เจ�าหน�าที่ อาสาสมัครคุม
ประพฤติ เครือข#ายยุติธรรม
ชุมชน ร�อยละ 90 มีความรู�
ความเข�าใจเกี่ยวกับการต#อต�าน
การทุจริต และสมัครสมาชิก
เครือข#ายต#อต�านการทุจริต 

    กาญจนบุรี 

2 โครงการเสริมสร�างเครือข#าย
ป<องกันและปราบปรามการทุจริต
ด�วยเศรษฐกิจพอเพียง 

คน 500 0.2997 สมาชิกเครือข#ายเฝ<าระวัง
เตือนภัยการทุจริตมีความรู�
ความเข�าใจ และสามารถ
ติดตามสอดส#องการปฏิบัติ
ราชการของหน#วยงานภาครัฐ
ได�อย#างมีประสิทธิภาพ 

ทําให�การทุจริตของหน#วยงาน
ภาครัฐลดลงหรือหายไปจาก
ระบบราชการไทย 

  0.2997  กาฬสินธุ� 

3 โครงการสัมมนาการสร�าง
เครือข#ายเฝ<าระวังการต#อต�านการ
ทุจริตของหน#วยงานภาครัฐโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

คน 150 0.1037 จังหวัดมีเครือข#ายเจ�าหน�าที่
ของรัฐในการต#อต�านการ
ทุจริตคอร�รัปชั่น อย#างน�อย 
150 คน 

เครือข#ายเจ�าหน�าที่ของรัฐมี
จิตสํานึกมีค#านิยมต#อต�านการ
ทุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงาน  

  0.1037  กําแพงเพชร 
 

4 โครงการพัฒนาเครือข#ายขอนแก#น
ใสสะอาดต#อต�านการทุจริต 

คน 520 0.4079 1. ประชาชนมีจิตสํานึกและ
ส#วนร#วมฯ 
2. มีการร#วมกลุ#ม/ชมรมใน
ระดับอําเภอ 

1. ชุมชน/อําเภอใสสะอาด 
2. การดําเนินงานของ
หน#วยงานภาครัฐมีความโปร#งใส 

0.0990  0.3170  ขอนแก#น 
 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและ
พัฒนาศักยภาพเจ�าหน�าที่ของรัฐ
สังกัดองค�การบริหารส#วนตําบลวัง
ใหม#เพื่อสร�างเครือข#ายต#อต�านการ
ทุจริต 

คน 70 0.1385 สตรีในเขตพื้นที่ตําบลวังใหม# 
และเจ�าหน�าที่ของรัฐสังกัด
องค�การบริหารส#วนตําบลวงั
ใหม#ที่ได�เข�ารับการอบรมมี
ความรู� มีศักยภาพ มีส#วนร#วม
เกี่ยวกับการสร�างเครือข#ายใน
การเฝ<าระวังต#อต�านการ
ทุจริตรวมทั้งได�รับการ
แสวงหาความรู�และแนวคิด
ใหม# ๆ ให�กับตนเองเพื่อนําไป

กลุ#มเป<าหมายได�รับความรู�บน
พื้นฐานวิธีการสร�างเครือข#ายใน
การต#อต�านการทุจริต และ
สามารถนําไปถ#ายทอดต#อได� 

  0.1385  จันทบุรี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป9าหมาย
ดําเนินงาน 

 
งบประมาณ 
(ล�านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ประยุกต�ใช�ให�เกิดประโยชน�
ต#อตนเอง ครอบครัวและ
สังคม สามารถทําหน�าที่เปFน
แกนนําในการรณรงค�
ประชาสัมพันธ�สร�างกระแส
เกี่ยวกับการต#อต�านการทุจริต
ในสังคมได�เพิ่มขึ้นร�อยละ 80 

6 โครงการเสริมสร�างความรู�ด�านการ
ป<องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบและสร�าง
เครือข#ายประชารัฐ ต#อต�านการ
ทุจริต ประจําปD พ.ศ. 2562 

คน 100 0.0990 ร�อยละของเครือข#ายภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เข�ามามีส#วน
ร#วมในการต#อต�านและเฝ<า
ระวังการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ 

มีการทุจริตประพฤติมิชอบ
ลดลง 

    ชุมพร 
 

7 โครงการสร�างความตระหนักรู�การ
ป<องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบให�แก#เครือข#าย
ภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม# 
ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

คน 160 0.1534 ร�อยละ 80 ของจํานวน
เครือข#ายภาคประชาชนที่เข�า
ร#วมโครงการ ไม#มีการให�
สินบน หรือถูกเรียกรับสินบน
จากเจ�าหน�าที่ของรัฐ 

ประชาชนเกิดความตระหนัก
และเข�ามามีส#วนร#วมในการเฝ<า
ระวัง ป<องกันและติดตามการ
ทุจริตภาครัฐ โดยร#วมเปFน
เครือข#ายภาคประชาชนต#อต�าน
การทุจริตของจังหวัด 

  0.1534  เชียงใหม# 
 

8 โครงการเสริมสร�างความเข�มแข็ง
ให�กับเครือข#ายด�านการป<องกัน
และปราบปรามทุจริตในส#วน
ราชการจังหวัดเชียงใหม# ประจําปD
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

คน 100 0.0696 ร�อยละ 80 ของจํานวน
ข�าราชการ ที่เข�าร#วมโครงการ 
ไม#ถูกร�องเรียน/ดําเนินการ
ทางวินัยเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

ข�าราชการในจังหวัดเชียงใหม#มี
ส#วนร#วมในการต�านทุจริต เกิด
สังคมต�านทุจริต สามารถ
ปกป<องผลประโยชน�ของชาติ
และประชาชนได�อย#างรวดเร็ว
เปFนธรรม และเท#าเทียม 

  0.0696  เชียงใหม# 
 

9 โครงการเสริมสร�างศักยภาพ
เครือข#ายเฝ<าระวังการต#อต�านการ
ทุจริต 

คน 150 0.1512 ผู�เข�าร#วมโครงการไม#น�อยกว#า
ร�อยละ 80 สามารถนํา
ความรู�ที่ได�ไปปฏิบัติงานใน
พื้นที่และเกิดเปFนเครือข#ายใน
การสร�างสังคมที่ไม#ทนต#อการ
ทุจริต 

จํานวนเรื่องกล#าวหาร�องเรียนที่
เกี่ยวข�องกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของรัฐลดลงจาก
ปDที่ผ#านมา 

  0.1512  ตาก 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป9าหมาย
ดําเนินงาน 

 
งบประมาณ 
(ล�านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

10 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สร�างเครือข#ายประชารัฐต#อต�าน
การทุจริต จังหวัดนครนายก 

คน 100 0.1690 ร�อยละ 80 ของผู�เข�าร#วม
โครงการมีความเข�าใจและ
ตระหนักถึงบทบาทและ
ความสําคัญของตนเองในการ
มีส#วนร#วมเฝ<าระวังป<องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
และเข�าร#วมเปFนเครือข#าย
ประชารัฐต#อต�านการทุจริต
จังหวัดนครนายก 

เครือข#ายประชารัฐต#อต�านการ
ทุจริตจังหวัดนครนายกมีการ
เติบโตขยายวงกว�าง และมีการ
เคลื่อนไหว ร#วมกันขับเคลื่อน
การป<องกันและแก�ไขปHญหาการ
ทุจริตในพื้นที่อย#างต#อเนื่อง 

  0.1690  นครนายก 

11 โครงการขยายผลเครือข#ายพัฒนา
ชุมชนใสสะอาด จังหวัดนครพนม 

คน 400 0.4019 1. หมู#บ�าน/ชุมชน ได�รับการ
ประกาศเปFนหมู#บ�าน/ชุมชน
ใสสะอาด ปD 62 จํานวน 12 
หมู#บ�าน 
2. กลุ#มองค�กร ได�รับการ
ประกาศเปFนกลุ#มองค�กรใส
สะอาด ปD 62 จํานวน 12 
หมู#บ�าน 

1. ต#อยอดและขยายผลพัฒนา
ชุมชนใสสะอาด สู#หมู#บ�าน/
ชุมชนและกลุ#มองค�กร บนพื้นที่
การดํารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
และการตระหนักรู�ในพิษภัยของ
การทุจริต และนําไปสู#ชุมชน
แห#งความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. หมู#บ�าน/ชุมชนและกลุ#ม
องค�กรในจังหวัดนครพนม มี
คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติ
ตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม 
มีการบริหารจัดการเปFนไปตาม
หลักความโปร#งใสและสามารถ
ตรวจสอบได� 

  0.4019  นครพนม 
 

12 โครงการสร�างเครือข#ายประชารัฐ
ต#อต�านการทุจริต จังหวัด
นครราชสีมา 

คน 300 0.2218 จังหวัดนครราชสีมา มี
เครือข#ายประชารัฐต#อต�าน
การทุจริตจํานวนไม#น�อยกว#า 
300 คน 

องค�การต#อต�านการทุจริตมี
ความเข�มแข็ง 
 
 

  0.2218  นครราชสีมา 
 

13 โครงการพัฒนาเครือข#ายประชารัฐ
ร#วมต#อต�านการทุจริตจังหวัด
นราธิวาส 

คน 200 0.1269 จํานวนของหน#วยงานที่ร#วม
เปFนเครือข#ายต#อต�านการ
ทุจริต 
 

มีช#องทางการเฝ<าระวังทําการ
ทุจริตในภาครัฐเพิ่มขึ้น 

  0.1269  นราธิวาส 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป9าหมาย
ดําเนินงาน 

 
งบประมาณ 
(ล�านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

14 โครงการส#งเสริมและสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน  
"จังหวัดใสสะอาด อําเภอใส
สะอาด และองค�กรปกครองส#วน
ท�องถิ่นใสสะอาด" 

คน 380 0.3831 1. ร�อยละความผิดพลาดของ
ข�าราชการและเจ�าหน�าที่ของ
รัฐที่ได�รับมอบหมายให�
ปฏิบัติงานลดลงร�อยละ 80 
2. ร�อยละที่เพิ่มขึ้นของ
เครือข#ายธรรมาภิบาลในการ
สอดส#องดูแลให�หน#วยงาน
และเจ�าหน�าที่ของรัฐปฏิบัติ
หน�าที่ให�เปFนไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ร�อยละ 20 
3. ค#าคะแนน ITA ของ
จังหวัดมีคะแนนไม#ต่ํากว#า
ร�อยละ 90 

เจ�าหน�าที่ของรัฐและทุกภาค
ส#วนในจังหวัดน#านมีส#วนร#วมใน
การดําเนินการด�านการส#งเสริม
และการดําเนินการด�านการ
ป<องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ อย#างมี
ประสิทธิภาพและเปFนไปตาม
แนวทางการสร�าง “จังหวัดใส
สะอาด อําเภอใสสะอาด” และ
องค�กรปกครองส#วนท�องถิ่นใส
สะอาด” 

   0.3831 น#าน 

15 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สร�างเครือข#ายประชารัฐต#อต�าน
การทุจริตจังหวัดบึงกาฬ 

คน 1400 0.5900 ร�อยละ 80 ของผู�เข�าร#วม
สัมมนาเชิงปฏิบตัิการเพื่อ
สร�างเครือข#ายประชารัฐ
ต#อต�านการทุจริตจังหวัด 
บึงกาฬ มีจิตสํานึกรับผิดชอบ
ในประโยชน�ของทุกภาคส#วน 
รวมถึงมีค#านิยมและทัศนคติ
และต#อต�านการทุจริตใน
ภาครัฐ 

ข�าราชการเจ�าหน�าที่ของ
หน#วยงานราชการ หน#วยงาน
ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม สถาบันการศึกษาใน
จังหวัดบึงกาฬ ตระหนักและให�
ความสําคัญในการประพฤติ
ปฏิบัติตน โดยยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม รวมทั้งหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการ
มีส#วนร#วมในการเฝ<าระวังและ
การตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

  0.5900  บึงกาฬ 
 

16 โครงการสร�างเครือข#ายด�านการ
ป<องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของบุคลากรและ
องค�กรในหน#วยงานภาครัฐ 

คน 200 0.1234 ร�อยละของหัวหน�าส#วนราชการ 
บุคลากรและเจ�าหน�าที่ของรัฐผู�
ผ#านการฝ(กอบรม ร#วมเปFน
เครือข#ายด�านการป<องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ร�อยละ

หัวหน�าส#วนราชการ บุคลากร 
และเจ�าหน�าที่ของรัฐในจังหวัด
บุรีรัมย� มีความเข�าใจในกลไก
ของกระบวนการมีส#วนร#วมใน
การป<องกันและปราบปรามการ

 0.1234   บุรีรัมย� 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป9าหมาย
ดําเนินงาน 

 
งบประมาณ 
(ล�านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

100 ทุจริต ร�อยละ 100 

17 โครงการสร�างเครือข#ายเฝ<าระวัง
หมู#บ�านและชุมชนห#างไกลการ
ทุจริต ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จังหวัดปHตตาน ี

คน 1200 0.3528 มีสมาชิกเครือข#ายเฝ<าระวัง
การทุจริตเข�าร#วมโครงการ
ฝ(กอบรม จํานวนไม#ต่ํากว#า
ร�อยละ 80 ของ
กลุ#มเป<าหมายที่กําหนดให� 

ทําให�การทุจริตของหน#วยงาน
ภาครัฐในระดับพื้นที่ลดน�อยลง 
และหายไปจากระบบราชการ
ไทยในอนาคต 

  0.3528  ปHตตาน ี
 

18 โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมความ
โปร#งใสข�าราชการ และเครือข#าย
ประชารัฐเพื่อต#อต�านการทุจริต 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

คน 300 0.4000 1. ร�อยละของผู�เข�าร#วม
โครงการเข�ามามีส#วนร#วมใน
การผลักดันให�เกิดสังคมที่ไม#
ทนต#อการทุจริตไม#น�อยกว#า
ร�อยละ 75 
2. ร�อยละของผู�เข�าร#วม
โครงการสร�างความตระหนัก
รู�ในการป<องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  
มีค#านิยมร#วมต�านการทุจริต  
มีจิตสํานึกสาธารณะ และ
สามารถแยกแยะระหว#าง
ประโยชน�ส#วนตนกับ
ประโยชน�ส#วนรวม ไม#น�อย
กว#าร�อยละ 80 

ศูนย�ปฏิบัติการต#อต�านการ
ทุจริตจังหวัด เปFนศูนย�กลาง
ประสานสนับสนุนให�ความรู�
และผลักดันให�ข�าราชการ
พนักงานรัฐปฏิบัติงานในหน�าที่
และอํานาจตามหลักธรรมาภิบาล
ได�อย#างถูกต�อง และจังหวัดมี
เครือข#ายประชารัฐต#อต�านการ
ทุจริต ที่ร#วมผลักดันสังคมที่ไม#
ทนต#อการทุจริต และต�านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 

 0.4000   พระนคร
ศรีอยุธยา 

 

19 โครงการส#งเสริมและสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนว
ทางการสร�าง "จังหวัดใสสะอาด 
อําเภอใสสะอาด" โดยกลไกประชา
รัฐ จังหวัดพะเยา 

คน 500 0.5105 1. ร�อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ข�าราชการและเจ�าหน�าที่ของ
รัฐที่ได�รับความรู�เกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข�อง
กับผลประโยชน�ทับซ�อน การ
แยกแยะผลประโยชน�ส#วนตน
และส#วนรวม และระเบียบ
พัสดุ การจัดซื้อจัดจ�าง 
ระเบียบ/วิธีการทาง

เจ�าหน�าที่ของรัฐและเครือข#าย
ในจังหวัดพะเยามีส#วนร#วมใน
การส#งเสริมและสนับสนนุการ
ต#อต�านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบตามแนวทางการสร�าง 
“จังหวัดใสสะอาด อําเภอใส
สะอาด” โดยกลไกประชารัฐ
จังหวัดพะเยา 

    พะเยา  
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป9าหมาย
ดําเนินงาน 

 
งบประมาณ 
(ล�านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งบประมาณและวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
2. ร�อยละที่เพิ่มขึ้นของ
เครือข#ายคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในจังหวัด 
3. ร�อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ข�าราชการและเจ�าหน�าที่ของ
รัฐในสังกัดส#วนราชการ
ประจําจังหวัด (ส#วนภูมิภาค) 
ที่มีค#านิยมและจิตสํานึกใน
การปฏิบัติงานสอดคล�องกับ
เกณฑ�การประเมินคุณธรรม
และความโปร#งใสในการ
ดําเนินงานของหน#วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ที่สํานักงาน 
ป.ป.ช. กําหนด 

20 โครงการสัมมนาการสร�าง
เครือข#ายประชารัฐต�านโกง 

คน 200 0.1358 จังหวัดพัทลุงมีเครือข#าย
ประชารัฐต�านโกง ในการเฝ<า
ระวังหรือแจ�งเบาะแสการ
ทุจริตในหน#วยงาน 

ผู�เข�าร#วมสัมมนามีความตัง้ใจที่
จะปฏิบัติหน�าที่ด�วยความ
ซื่อสัตย�สุจริต เฝ<าระวังและ
ช#วยกันแก�ไขปHญหาการทุจริต 

 0.1358   พัทลุง 

21 โครงการสัมมนาให�ความรู� ปลูก
จิตสํานึก และสร�างเครือข#ายเพื่อ
สร�างความเข�มแข็งการบูรณาการ
ความร#วมมือระหว#างภาคีเครือข#าย
หน#วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และประชาชน 
จังหวัดพิจิตร ประจําปD
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

คน 500 0.3000 บุคลากรของจังหวัดมีความรู�
ในการป<องกันการทุจริตเพิ่ม
มากขึ้น ร#วมทั้งสร�างจิตสํานึก
ให�บุคลากรเปFนคนดี มี
คุณธรรมและจริยธรรม 

จังหวัดพิจิตรปราศจากการ
ทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการจากเจ�าหน�าที่ของรัฐ
และประชาชนมีความพึงพอใจ
ต#อการปฏิบัติราชการของ
เจ�าหน�าที่ของรัฐ 

 0.3000   พิจิตร 

22 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
บุคลากรภาครัฐและเครือข#ายภาค
ประชาสังคมต#อต�านการทุจริต 

คน 200 0.1460 ผู�เข�าร#วมโครงการไม#น�อยกว#า
ร�อยละ 70 

การต#อยอดองค�ความรู�ในการ
ต#อต�านการทุจริตและการเฝ<า
ระวังการทุจริตในทุกภาคส#วน 

  0.1460  พิษณุโลก 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป9าหมาย
ดําเนินงาน 

 
งบประมาณ 
(ล�านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

จังหวัดพิษณุโลก 
 
 

23 โครงการปลูกจิตสํานึก คุณธรรม 
และจริยธรรมป<องกันและต#อต�าน
การทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบและ
สร�างเครือข#ายการต#อต�านการ
ทุจริตจังหวัดเพชรบุรี 

   1. ข�าราชการและเจ�าหน�าที่มี
ความรู�ความเข�าใจเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม
ข�าราชการการประพฤติตน
เปFนแบบอย#างทีด่ีและการ
ต#อต�านการทุจริตมากขึ้น 
2. ข�าราชการและเจ�าหน�าที่
หลีกเลี่ยง ปฏิเสธ ไม#รับ
ผลประโยชน� ทุกรูปแบบ 
3. จํานวนข�อร�องเรียนเรื่อง
การทุจริตลดลง 

1. จํานวนข�าราชการและ
เจ�าหน�าที่ ภายในจังหวัด
เพชรบุรี ที่ได�เข�าร#วมการปรับ
กระบวนการคิดและจิตสํานึก
การเปFนข�าราชการและ
เจ�าหน�าที่ที่ดี 
2. จํานวนชุดความรู�พร�อมสื่อ
การเรียนรู� 
3. จํานวนข�าราชการและ
เจ�าหน�าที่ ที่เปFนแบบอย#างที่ด ี

    เพชรบุรี 

กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติ
ปลูกและปลุกจิตสํานึก คุณธรรม 
และจริยธรรมต#อต�านการทุจริต 

คน 80 0.4213    0.4213 

กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนา
ส#งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
พัฒนาศักยภาพด�านกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข�อง 

คน 60 0.1626    0.1626 

กิจกรรมที่ 3 อบรมสร�างความรู�
เกี่ยวกับการแยกแยะและการ
กระทําที่ขัดกันระหว#าง
ผลประโยชน�ส#วนบุคคลและ
ประโยชน�ส#วนร#วมหรือ
ผลประโยชน�ทบัซ�อน 

คน 60 0.0438    0.0438 

24 โครงการเครือข#ายต�านโกงจังหวัด
เพชรบูรณ� ประจําปDงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

คน 100 0.2310 นักเรียนร�อยละ 80 ที่เข�า
ร#วมโครงการสามารถเปFน
แกนนําและแบบอย#างให�กับ
เยาวชนสู#การเปFนเยาวชนรุ#น
ใหม#หัวใจสุจริต 

เครือข#ายต�านโกงจังหวัด
เพชรบูรณ�มีความเข�มแข็ง และ
สามารถขยายเครือข#ายอย#าง
ต#อเนื่อง 

  0.2310  เพชร  
บูรณ� 

25 โครงการเสริมสร�างภาคีเครือข#าย
ประชารัฐต#อต�านการทุจริตจังหวัด
แพร# ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

คน 100 0.1792 ผู�เข�าร#วมโครงการมีความ
เข�าใจสภาพปHญหาการทุจริต
และแนวทางการดําเนินงาน
ของเครือข#าย 

ผู�เข�าร#วมโครงการร�อยละ 80 
เข�าใจสภาพปHญหาการทุจริต
และรับทราบแนวทางการ
ดําเนินงานของเครือข#าย 

 0.1090 0.0350 0.0350 แพร# 



62 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป9าหมาย
ดําเนินงาน 

 
งบประมาณ 
(ล�านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

26 โครงการพัฒนาและเสริมสร�าง
ศักยภาพองค�กรภาคประชาสังคม 
ภาคีเครือข#ายในการป<องกันและ
เฝ<าระวังการทุจริต "สร�างสังคมที่
ไม#ทนต#อการทุจริต" 

คน 300 0.2846 จํานวนผู�เข�าร#วมโครงการ
ตระหนักรู�ถึงพิษภัยของการ
ทุจริตคอร�รัปชั่นไม#น�อยกว#า
ร�อยละ 80 

บุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
นักเรียน นักศึกษา องค�กร
ปกครองส#วนท�องถิ่น 
ภาคเอกชน ภาคีเครือข#ายฯ 
และภาคเอกชนที่เข�าร#วม
โครงการ เกิดเครือข#ายด�านการ
ป<องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และมีจิตสํานึกด�านการ
ป<องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ซึ่งทําให�ประชาชนมี
ความเชื่อมั่นและเกิดศรัทธา
ด�านการบริหารงาน อันจะส#งผล
ให�เกิดความโปร#งใสและภาครัฐ
ที่ดีต#อภาครัฐและประเทศชาติ 

 0.2846   มุกดาหาร 
 

27 โครงการสานพลังสร�างเครือข#าย
ประชารัฐต#อต�านการทุจริต 

คน 100 0.2716 มีเครือข#ายต#อต�านการทุจริต 
1 เครือข#าย 
 

มีเครือข#ายให�เปFนกําลังสําคัญใน
การเฝ<าระวัง ป<องกัน และ
ติดตามการทุจริต 

 0.2716   แม#ฮ#องสอน 

28 โครงการเครือข#ายเฝ<าระวังการ
ทุจริตจังหวัดร�อยเอ็ด 

คน 600 0.4162  1. ผู�เข�าร#วมสัมมนาฯ ได�รับ
ความรู�ความเข�าใจและได�รับ
การปลูกฝHงจิตสํานึก
สาธารณะปกป<อง
ผลประโยชน�ส#วนรวม 
2. ผู�เข�าร#วมสัมมนาฯ ได�รับ
ความรู�ในด�านมาตรการ
ป<องกันจากหน#วยงาน
ตรวจสอบในการให�เบาะแส
การทุจริตและมีความมั่นใจ
ต#อองค�กรตรวจสอบและ
พร�อมที่จะสนับสนุนให�ข�อมูล
แจ�งเบาะแสเพื่อการป<องกัน
การทุจริตคอร�รัปชั่นทุก

จังหวัดมีเครือข#ายการเฝ<าระวัง
เตือนภัยการทุจริตในหน#วยงาน
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

    ร�อยเอ็ด 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป9าหมาย
ดําเนินงาน 

 
งบประมาณ 
(ล�านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

รูปแบบ 

29 โครงการสร�างและพัฒนาเครือข#าย
ด�านการป<องกันและปราบปราม
การทุจริตจังหวัดระนอง 

คน 140 0.0902 1. ร�อยละของผู�เข�ารับการ
ประเมินผลผ#านการอบรมไม#
น�อยกว#าร�อยละ 80 
2. ร�อยละของผู�เข�ารับการ
อบรมเข�าร#วมเปFนเครือข#ายใน
การต#อต�านการทุจริตไม#น�อย
กว#าร�อยละ 80 

จังหวัดระนองมีเครือข#ายในการ
ป<องกันและปราบปรามการ
ทุจริต มีความรู� ความเข�าใจ
เกี่ยวกับสภาพปHญหาการทุจริต 
และสามารถขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานร#วมกันระหว#าง
ภาครัฐ เอกชน และภาคประชา
สังคมได�อย#างเปFนระบบ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อเปFนการแก�ไข
ปHญหาการทุจริตในสังคมและ
สร�างสังคมแห#งความซื่อสตัย�
สุจริตจากการมีส#วนร#วมให�
ยั่งยืนต#อไป 

 0.0902   ระนอง 

30 โครงการพัฒนาและเสริมสร�าง
ศักยภาพองค�กรภาคประชาสังคม 
ภาคีเครือข#ายในการป<องกันและ
เฝ<าระวังการทุจริต "สร�างสังคมที่
ไม#ทนต#อการทุจริต" 

คน 150 0.0825 ไม#ต่ํากว#า 120 คน (ร�อยละ 
80) 

บุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
นักเรียน นักศึกษา องค�กร
ปกครองส#วนท�องถิ่น ภาคเอกชน 
ภาคีเครือข#ายด�านการป<องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
เครือข#ายภาคประชาสังคม 
สื่อมวลชนและภาคเอกชนที่เข�า
ร#วมโครงการพัฒนาและ
เสริมสร�างศักยภาพองค�กรภาค
ประชาสังคม ภาคีเครือข#ายในการ
ป<องกันและเฝ<าระวังการทุจริต 
“สร�างสังคมที่ไม#ทนต#อการ
ทุจริต” ตามแผนงานบูรณาการ
ต#อต�านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เกิดเครือข#ายด�านการ

  0.0825  ระยอง 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป9าหมาย
ดําเนินงาน 

 
งบประมาณ 
(ล�านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ป<องกันและปราบปรามการทุจริต 
และมีจิตสํานึกด�านการป<องกัน
และปราบปรามการทุจริต ซึ่งทํา
ให�ประชาชนมีความเชื่อมั่นและ
เกิดศรัทธาด�านการบริหารงาน 
อันจะส#งผลให�เกิดความโปร#งใส
และภาพลักษณ�ที่ดีต#อภาครัฐและ
ประเทศชาติ 

31 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข#าย
ภาคราชการ ภาคประชาสังคม 
ประชาชน และนักเรียนนักศึกษา
ในการต#อต�านการทุจริตจังหวัด
ลําพูนประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

คน 200 0.1200 จํานวนผู�เข�าร#วมโครงการ มีเครือข#ายสําหรับประสานงาน
และสร�างความร#วมมือด�านการ
ต#อต�านการทุจริต และ
ขับเคลื่อนงานด�านการป<องกัน
และปราบปรามการทุจริตของ
จังหวัดอย#างต#อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

  0.1200  ลําพูน 
 

32 โครงการอบรมความรู�บูรณาการ
ต#อต�านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบแก#บุคลากรและเครือข#ายของ
สํานักงานคมุประพฤติจังหวัดเลย 
ประจําปD พ.ศ. 2562 

คน 50 0.0043 ร�อยละ 75 มีความรู� ความ
เข�าใจในเรื่องการต#อต�านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทุก
คน 

ผู�เข�าร#วมโครงการได�รับความรู�
จากการอบรมและนําความรู�ที่
ได�ไปปฏิบัติตนให�มีความ
ซื่อสัตย�สุจริตและไม#ประพฤติ
ผิดต#อหลักธรรมาภิบาล ส#งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

 0.0043   เลย 

33 โครงการพัฒนาและเสริมสร�าง
ภาคีเครือข#ายด�านการป<องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในส#วน
ราชการ 

คน 200 0.1708 1. ร�อยละ 80 ของผู�เข�าร#วม
อบรมมีความรู� ความเข�าใจ 
แนวทางในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหน#วยงาน
ภาครัฐ 
2. จังหวัดสมุทรสาครมีแนว
ร#วม/เครือข#ายในการต#อต�าน
การทุจริต 

การปฏิบัติงานของข�าราชการ
และเจ�าหน�าที่ของรัฐเปFนไปด�วย
ความชัดเจน โปร#งใส สามารถ
ตรวจสอบได� 

 0.1708   สมุทร 
สาคร 

 

34 โครงการส#งเสริมและพัฒนา
เครือข#ายภาครัฐในการเฝ<าระวัง

คน 150 0.1021 ข�าราชการและบุคลากรใน
จังหวัดสุราษฎร�ธานีที่

ข�าราชการและบุคลากรใน
จังหวัดสุราษฎร�ธานีที่ปฏิบัติงาน

  o.1021  สุราษฎร�
ธานี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป9าหมาย
ดําเนินงาน 

 
งบประมาณ 
(ล�านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

และป<องกันการทุจริต             ปฏิบัติงานด�านการป<องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รวมทั้งงาน
ด�านการส#งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานในศูนย�ปฏิบัติ
กรต#อต�านการทุจริตในระดับ
จังหวัดสุราษฎร�ธานีได�อย#างมี
ประสิทธิภาพ 

ด�านการป<องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข�า
ร#วมโครงการมีค#านิยมและ
จิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน 
สามารถปฏิบัติงานด�วยความ
โปร#งใส มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนการมีส#วนร#วมเฝ<าระวัง
และตรวจสอบการทุจริตใน
หน#วยงานของตนอย#างใกล�ชิด 

35 โครงการพัฒนาศักยภาพและสร�าง
เครือข#ายประชารัฐต#อต�านการ
ทุจริตจังหวัดหนองคาย 

         หนองคาย 

กิจกรรมที่ 1 การสร�างเครือข#าย
ประชารัฐต#อต�านการทุจริตจังหวัด
หนองคาย 

คน 120  0.0795 ร�อยละ 80 ของผู�เข�ารับการ
อบรมมีการรับรู�ในการ
เสริมสร�างเครือข#ายฯ 

มีเครือข#ายภาครัฐร#วมต#อต�าน
การทุจริตที่เข�มแข็งเพิ่มขึ้น 

  0.0795  

กิจกรรมที่ 2 เสริมสร�างเครือข#าย 
"สายลับ จับแกะ" 
 

คน 150 0.1705 ร�อยละ 80 ของผู�เข�าร#วม
สัมมนาฯ เปFนสมาชิกเพจ 
“สายลบั จับแกะ” 

ผู�เข�าร#วมสัมมนาความกล�าจะ
สมัครเข�าร#วมเปFนเครือข#าย 
“สายลบั จับแกะ” 

  0.1705  

36 โครงการให�ความรู�ในการป<องกัน
และปราบปรามการทุจริตให�กับ
เครือข#ายประชารัฐต#อต�านการ
ทุจริต 

คน 200 0.0924 ผู�เข�าร#วมโครงการ จํานวน 
200 คน ได�รับการเสริมสร�าง
ความรู� ความเข�าใจเกี่ยวกับ
ค#านิยมและทัศนคตติ#อต�าน
การทุจริตสําหรับข�าราชการ 

ผู�เข�าร#วมโครงการสามารถ
ปฏิบัติตนในเรื่องที่เกี่ยวข�องกับ
การปฏิบัติตามค#านิยมและ
ทัศนคติต#อต�านการทุจริต
สําหรับข�าราชการ 

 0.0924   หนองบัว
ลําภู 

37 โครงการเครือข#ายวัฒนธรรมผสาน
พลังประชารัฐ ร#วมต#อต�านทุจริต
ประจําปD พ.ศ. 2562 

คน 200 0.1200 ร�อยละ 80 ของผู�เข�าร#วมมี
ส#วนร#วมในการผลักดันคนใน
สังคมที่ไม#ทนต#อการทุจริต 

ร�อยละ 80 ของเครือข#ายทาง
วัฒนธรรม เครือข#ายประชารัฐ
และประชาชนที่เข�าร#วม
กิจกรรมให�ความร#วมมือกับ
เจ�าหน�าที่ 

0.1200    อุทัยธานี 

38 โครงการสร�างพลังเครือข#ายร#วมใจ
ต�านการทุจริต 

คน 80 0.0600 เครือข#ายภาคประชาชน
จํานวน 80 คน มีความ
ตระหนักถึงปHญหาและร#วมคิด

ร�อยละ 70 ของเครือข#ายภาค
ประชาชนที่เข�ารับการอบรม
จํานวน 80 คน เปFนพลัง

0.0600    อุทัยธานี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป9าหมาย
ดําเนินงาน 

 
งบประมาณ 
(ล�านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ' 
แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ร#วมต�านทุจริต ขับเคลื่อนกิจกรรมการต#อต�าน
การทุจริต 

39 โครงการเสริมสร�างเครือข#ายความ
เข�มแข็ง ความรัก ความสามัคคี 
ของสมาชิกอาสาสมัครป<องกันภัย
ฝyายพลเรือน (อปพร.) จังหวัด
อุตรดิตถ� ในการต#อต�านการทุจริต 

คน 600 0.2900 อปพร. สามารถมีส#วนร#วมใน
การต#อต�านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบได�เปFนอย#างด ี

อปพร. เปFนแบบอย#างที่ดีในการ
ต#อต�านการทุจริตฯ 

  0.2900  อุตรดิตถ� 
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3.2 งบประมาณของส�วนราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร!ที่ 1 “สร&างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต” 
กลยุทธ!ที่ 1 ปรับความคิดทุกช�วงวัยตั้งแต�ปฐมวัยให&สามารถแยกระหว�างผลประโยชน!ส�วนตัวและผลประโยชน!ส�วนรวม 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  

(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 
แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน หน�วยนับ ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 แผนงานยกระดับเจตจาํนง
สุจริตและพัฒนาประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของ
คณะกรรมการในเรื่องการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ป)องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

ร*อยละ 100 1.2000 1. ประกาศและเผยแพร/เจตจาํนงสุจริต
ของคณะกรรมการต/อสาธารณชน  
ผ/านระบบสารสนเทศทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
2. ประชมและเข*าร/วมกิจกรรมด*านการ
กําดูแลกจิการที่ดีอย/างน*อย 4 ครั้ง 
3. นําเสนอรายงานความก*าวหน*าและ
ผลการปฏิบัติงานด*านกํากับดูแลกจิการ
ที่ดี ต/อคณะกรรมการ กฟภ. 

ผลการดําเนินงานตามแผน 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 กฟภ. 

2 แผนงานเสริมสร*างการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรม และ
ค/านิยมสุจริต คุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร/งใส และ
การต/อต*านการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน (Soft Control) 

ร*อยละ 100 0.3250 1. จัดกิจกรรมเสริมสร*างความตระหนัก
รู*ด*านการกํากับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร/งใสในการ
ปฏิบัติงาน (Soft Control) ให*ผู*บริหาร
และพนักงานทุกระดับ จาํนวน 4,000 
คน 
2. ประเมินผลการตระหนักรับรู*และ
ประยุกตHใช*การกํากับดูแลกจิการที่ดี 
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร/งใสใน
การปฏิบัติงานของผู*บริหารและ
พนักงาน 

ผลการดําเนินงานตามแผน 0.08125 0.08125 0.08125 0.08125 กฟภ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  

(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 
แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน หน�วยนับ ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

3 แผนงานพัฒนาประสิทธภิาพ
ระบบสารสนเทศด*านการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี (CG-
eSystem) 

ร*อยละ 100 ไม/ใช*
งบประมาณ 

พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศสําหรับ
การรายงานผล/ประเมินผล ดังนี้ 
1. ระบบการประเมินผลตระหนักรู*ฯ 
(CG Testing) 
2. ระบบการรายงานการขัดกันระหว/าง
ประโยชนHส/วนบุคคลกับประโยชนH
ส/วนรวมของ กฟภ. (COI Reporting) 
3. ระบบการลงนามรับทราบคู/มือการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี  
(CG Acknowledgement) 

ผลการดําเนินงานตามแผน - - - - กฟภ. 

4 แผนงานยกระดับการ
ดําเนินงานด*านความโปร/งใส
ของ กฟภ. 

ร*อยละ 100 0.1200 1. กิจกรรมเครือข/ายการไฟฟ)าส/วน
ภูมิภาคโปร/งใส 
2. แผนงานตรวจติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการไฟฟ)า
ภูมิภาคโปร/งใส 
3. แผนงานบูรณาการควบคุมภายในกับ
มาตรฐานการไฟฟ)าส/วนภูมิภาคโปร/งใส 

ผลการดําเนินงานตามแผน 0.0300 0.0300 0.0300 0.0300 กฟภ. 

5 การเสริมสร*างความรู*แก/
ผู*บริหารและพนักงาน กปน. 
เพื่อสร*างจิตสํานึกในเรื่อง 
ธรรมาภิบาลและต/อต*านการ
ทุจริตคอรHรัปชัน 

ร*อยละ คะแนน
หลัง

บรรยาย
มากกว/า
ร*อยละ 

80  

0.2000 คะแนนประเมินความรู* ความเข*าใจหลัง
การบรรยายมากกว/าร*อยละ 80 

- 0.0500 0.0500 0.1000 - กปน. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  

(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 
แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน หน�วยนับ ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

6 การจัดงานวันธรรมาภิบาล 
กปน. (MWA CG DAY) 

ร*อยละ คะแนน
ความพึง
พอใจไม/
น*อยกว/า
ร*อยละ  

80 

0.9800 ผลการสํารวจความพึงพอใจในการจัด
งานจากผู*เข*าร/วมงาน มากกว/าร*อยละ 
80 

- - - 0.9800 - กปน. 

7 การเปeนแบบอย/างที่ดี (Role 
Model) ของผู*นําระดับสูง 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนิน 
งาน 

แล*วเสร็จ
ภายใน
เดือน

มกราคม 
2562 

ไม/ใช*
งบประมาณ 

การลงนามประกาศเจตจํานง “การ
บริหารงานด*วยความโปร/งใส” 

- - - - - กปน. 

8 โครงการวัฒนธรรมการทําดี ระยะ 
เวลาการ
ดําเนิน 
งาน 

แล*วเสร็จ
ภายใน
เดือน

กันยายน 
2562 

0.2500 ดําเนินโครงแล*วเสร็จภายใน 30 
กันยายน 2562 

- - - 0.2500 - กปน. 

9 โครงการให*ความรู* “ต*านทุจริต
ศึกษา” (เปeนการสอดแทรก
หัวข*อการบรรยายไว*ในการจัด
อบรมหลักสูตรต/าง ๆ ตามที่ 
กฝภ. 1 - 3 จัด) 

ครั้ง 3 ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนครั้งที่มีการยายให*ความรู* หวัข*อ 
“การคิดแยกแยะระหว/างผลประโยชนH
ส/วนตนกับผลประโยชนHส/วนตนกบั
ผลประโยชนHส/วนรวม” 

ผู*เข*ารับการอบรมได*รับความรู* ความเข*าใจ
เกี่ยวกบัการต/อต*านการทุจริตเพิ่มขึ้น 

- - - - กปภ. 

  ครั้ง 3 ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนครั้งที่มีการบรรยายให*ความรู* 
หัวข*อ “ความละอายความไม/ทนต/อการ
ทุจริต” 

ผู*เข*ารับการอบรมได*รับความรู* ความเข*าใจ
เกี่ยวกบัการต/อต*านการทุจริตเพิ่มขึ้น 

- - - - กปภ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  

(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 
แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน หน�วยนับ ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

  ครั้ง 3 ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนครั้งที่มีการบรรยายให*ความรู* 
หัวข*อ “STRONG จิตพอเพียงต*าน
ทุจริต”  

ผู*เข*ารับการอบรมได*รับความรู* ความเข*าใจ
เกี่ยวกบัการต/อต*านการทุจริตเพิ่มขึ้น 

- - - - กปภ. 

  ครั้ง 3 ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนครั้งที่มีการบรรยายให*ความรู* 
หัวข*อ “พลเมืองและความรับผิดชอบต/อ
สังคม” 

ผู*เข*ารับการอบรมได*รับความรู* ความเข*าใจ
เกี่ยวกบัการต/อต*านการทุจริตเพิ่มขึ้น 

- - - - กปภ. 

  ครั้ง 1 ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนครั้งที่มีการบรรยายให*ความรู* 
หัวข*อ “ข*าราชการไทยไม/โกง” 

ผู*เข*ารับการอบรมได*รับความรู* ความเข*าใจ
เกี่ยวกบัการต/อต*านการทุจริตเพิ่มขึ้น 

- - - - กปภ. 

  ร*อยละ 0 ไม/ใช*
งบประมาณ 

ร*อยละของจาํนวนพนักงานที่กระทําผิด
วินัยฐานทุจริตต/อหน*าที่/มีผลประโยชนH
ทับซ*อน/เรียกรับสินบนหรือให*สินบนฯ 

เปeนตัวชี้วัดที่มีผลมาจากการส/งเสริมให*
บุคลากรได*รับความรู* ความเข*าใจในการ
ต/อต*านการทุจริต ความละอายและไม/ทนต/อ
การทุจริต 

- - - - กปภ. 

10 โครงการให*ความรู* “ต*านทุจริต
ศึกษา” ในหลักสูตรการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม/ 
ประจําปm 2562 

ร*อยละ 61-80  
(ระดับ 4) 

ไม/ใช*
งบประมาณ  

ระดับความรู*ความเข*าใจของพนักงานที่
เข*ารับการอบรม เรื่อง “ต*านทุจริต
ศึกษา” 

การปรับฐานความคิดแบบ Digital เพื่อใช*ใน
การตัดสินใจจะกระทําการหรือไม/กระทําการ
เปeน ถูกกับผิด ใช/ไม/ใช/ ทําได*กับทําไม/ได* 
เท/านั้น โดยไม/ต*องหาเหตุผลอื่นมา
ประกอบการตัดสินใจ 

- - - - กปภ. 

11 โครงการ CG/KM day ของ
องคHการตลาด ประจาํปm
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

คน พนักงาน
มีผลการ
ทดสอบ
ความรู*
ความ
เข*าใจ

หลักความ
โปร/งใส 
และการ
ให*ความ

สํา 
คัญกับ-

0.0698 เชิงปริมาณ : พนักงานขององคHการ
ตลาดเข*าร/วมในการกจิกรรมโครงการไม/
น*อยกว/าร*อยละ 90 
เชิงคุณภาพ : พนักงานองคHการตลาดมี
ผลการทดสอบความรู* ความเข*าใจหลัก
ความโปร/งใส และการให*ความสําคัญกบั
การไม/ทุจริตคอรHรัปชั่นไม/น*อยกว/า 
ร*อยละ 75 
 

1. ผู*บริหารและพนักงานองคHกรตลาด ได*รับ
ความรู*ความเข*าใจในหลักความโปร/งใส ไร*
ทุจริตคอรHรัปชั่น 
2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู*ร/วมกันระหว/าง
ผู*บริหารและพนักงานทุกระดับในองคHองคH 
และให*ตระหนักถึงความโปร/งใสไร*ทุจริต
คอรHรัปชั่น 
 

- - - 0.0698 อต. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  

(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 
แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน หน�วยนับ ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

การไม/
ทุจริต 

คอรHรัป- 
ชั่นไม/น*อย
กว/าร*อย
ละ 75 

12 ติดตามการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครตามหลักสูตร
โตไปไม/โกงและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

นักเรียน
ใน

โรงเรียน
สังกัด

กรุงเทพ 
มหานคร 

การเข*า
ร/วม

กิจกรรม
หรือ

โครงการ
ที่โรงเรียน
จัดขึ้นเพื่อ
ส/งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 

ไม/ใช*
งบประมาณ 

ร*อยละของนักเรียนมีกิจกรรมการ 
ปฏิบัติตนที่สะท*อนการมีคุณธรรม
จริยธรรม 

ร*อยละ 95 ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร  มีกิจกรรมการปฏิบัติตน 
ที่สะท*อนการมีคุณธรรมจริยธรรม 

- - - - กทม. 

13 โครงการฝsกอบรมลูกเสือ 
ช/อสะอาด 

แห/ง 7 ไม/ใช*
งบประมาณ 

ร*อยละของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบางซื่อ  
มีการสอดแทรกเนื้อหาด*านคุณธรรม
และจริยธรรม 

ร*อยละ 100 - - - - กทม. 

14 โครงการโรงเรียนคุณธรรม แห/ง 7 ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในพื้นที่เขตบางซื่อ มีการสอดแทรก
เนื้อหาด*านคุณธรรมและจริยธรรม 

7 แห/ง - - - - กทม. 

15 โครงการเผยแพร//ถ/ายทอด
ความรู*เกี่ยวกับการป)องกันและ
ปราบปรามการทุจริตผ/านทาง
เสียงตามสาย หนังสือเวยีน จุล
สาร เว็บไซตHกรมและบอรHด
ประชาสัมพันธHรวมถึงการจัด

ครั้ง 12 ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนครั้งที่มีการเผยแพร/ความรู*
เกี่ยวกบัการป)องกันและปราบปรามการ
ทุจริตผ/านช/องทางสื่อต/าง ๆ 

เชิงปริมาณ - - - - ยโสธร 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  

(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 
แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน หน�วยนับ ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

นิทรรศการให*ความรู*กับเด็ก
เยาวชนและประชาชน 

16 ส/งเสริมให*บุคลากรทุกระดับให*
เข*ารับการประชุม อบรม 
สัมมนา หรือศึกษาด*วยตนเอง 
เพื่อให*ปฏิบัติงานในหน*าที่ด*วย
ความถูกต*องตามระเบยีบ
ปฏิบัติ เพื่อป)องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในหน*าที่
ราชการ 

ร*อยละ 95 ไม/ใช*
งบประมาณ 

ร*อยละ 95 ของเจ*าหน*าที่ในหน/วยงาน
ของรัฐได*รับการพัฒนาและสามารถ
ปฏิบัติงานได*อย/างถกูต*องตามระเบียบ
ของทางราชการ 

- - - - - สุโขทัย 
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ยุทธศาสตร!ที่ 1 “สร&างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต” 
กลยุทธ!ที่ 2 ส�งเสริมให&มีระบบและกระบวนการกล�อมเกลาทางสังคมเพื่อต&านทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 

แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 กิจกรรมลงนามรับทราบและ
ติดตามกํากับดูแลบุคลากรใน
สังกัด กสป.สป. ให*ถือปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม
ข*าราชการพลเรือนและ
แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรH
ส/งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
สป.มท. 

ร*อยละ ร*อยละ 
95 ของ
บุคลากร
ในสังกัด 
กสป.สป. 

ไม/ใช*
งบประมาณ 

ร*อยละ 95 ของบุคลากรในสังกัด 
กสป.สป. ลงนามรับทราบเพื่อถอืปฏบิัติ
ตามประมวลจริยธรรม 

ร*อยละ 95 ของบุคลากรในสังกัด กสป.สป. 
ได*ลงนามรับทราบเพื่อถือปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข*าราชการพลเรือนฯ 

- - - - กสป.สป. 

2 อํานวยความเปeนธรรมและสร*าง
เสริมราชการใสสะอาด 
1. การตรวจสอบด*านการเงิน 
การบัญชี การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบด*าน IT และด*านการ
ดําเนินงานตามแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําปm 
2. การให*ข*อเสนอแนะเบื้องต*น
เพื่อให*ส/วนราชการที่เปeนหน/วย
รับตรวจปฏิบัติได*ถูกต*องตาม
ระเบียบ เพื่อลดการรั่วไหลของ
ระบบราชการ 

 
 

รายงาน 
 
 
 
 

หน/วยรับ
ตรวจ 

 
 

24 
 
 
 
 

24 

 
 

0.3831 

 
 
รายงานการตรวจสอบเปeนไปตาม
แผนการตรวจสอบที่กําหนด 
 
 
 
มีการให*ข*อเสนอแนะเบื้องต*นแก/หน/วย
รับตรวจครบตามที่กําหนด 
 

 
 
หน/วยรับตรวจปฏบิัติได*ถูกต*องตามระเบียบ 
 
 
 
 
หน/วยรับตรวจปฏบิัติได*ถูกต*องตามระเบียบ 

 
 
- 

 
 

0.1255 

 
 

0.1257 

 
 

0.1319 

ตภ.สป. 

3 โครงการข*าราชการกรมที่ดิน 
ผู*มีคุณธรรมและจริยธรรม
ดีเด/น ประจําปm พ.ศ. 2561 

ร*อยละ 80 0.2500 ระดับความเชื่อมั่นและขวัญกาํลังใจของ
บุคลากรกรมที่ดินที่มีต/อการดําเนิน
โครงการฯ ไม/ต่ํากว/าร*อยละ 80 

อยู/ระหว/างดําเนินการ - 0.2500 - - ทด. 

4 ประกาศเจตนารมณHในการ
ต/อต*านการทุจริตของที่ดิน 

ครั้ง 1 ไม/ใช*
งบประมาณ 

มีการประกาศเจตนารมณH ไม/น*อยกว/า 
1 ครั้ง โดยผู*บริหารของที่ดิน 

ดําเนินการแล*วเสร็จ - - - - ทด. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 

แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

5 
 

เผยแพร/ รณรงคH และให*ความรู*
และติดตามประเมินผลการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการป)องกัน
และปราบปรามการทุจริตฯ 

ครั้ง 1 ไม/ใช*
งบประมาณ 

มีการเผยแพร/ฯ ไม/น*อยกว/า 1 ครั้ง ดําเนินการแล*วเสร็จ - - - - ทด. 

6 จัดทําหนังสือข*าราชการกรม
ที่ดินผู*มีคุณธรรมและจริยธรรม
ดีเด/น ประจําปmงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

เล/ม 1,000 0.0500 จํานวนหนังสือที่ใช*ในการเผยแพร/ 
1,000 เล/ม 

อยู/ระหว/างดําเนินการ - 0.0500 - - ทด. 

7 โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร/งใสในการดําเนินงาน
ของหน/วยงานภาครัฐ (ITA) 
ของสํานักงาน ป.ป.ช. และ
สํานักงาน ป.ป.ท. 

ร*อยละ 100 ไม/ใช*
งบประมาณ 

ดําเนินตามขั้นตอนครบร*อยละ 100 - - - - ไม/ใช*
งบประมาณ 

ทด. 

8 รายงาน ติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรHการ
ส/งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กรมที่ดิน ปmงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

หน/วยงาน 100 ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนหน/วยงานที่ติดตามและ
ประเมินผลไม/น*อยกว/าร*อยละ 80 

อยู/ระหว/างดําเนินการ - - - ไม/ใช*
งบประมาณ 

ทด. 

9 โครงการส/งเสริมทางศาสนา
สาธารณประโยชนHและค/านิยม
ที่ดี 

กิจกรรม 2 0.1000 จํานวนกิจกรรมเสริมสร*างความรู* 2 
กิจกรรม 

อยู/ระหว/างดําเนินการ - - 0.1000 - ทด. 

10 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและการ
ดําเนินการทางวินัย ปm 2561  

คน 187 1.7588 จํานวนข*าราชการที่ผ/านการอบรม การดําเนินทางวินัยถูกต*องและเปeนธรรม 1.7588 - - - พช. 

11 เสริมสร*างจริยธรรมข*าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน 

จังหวัด 76 0.3800 ร*อยละของจาํนวนข*าราชการที่ผ/าน 
การอบรม 

ข*าราชการปฏิบัติหน*าที่ด*วยความซื่อสัตยH
สุจริต 

0.3800 - - - พช. 

12 ฝsกอบรมเสริมสร*างคุณธรรม
แก/ข*าราชการกรมการพัฒนา
ชุมชน ประจําปm 2562 

คน 90 1.0132 จํานวนข*าราชการที่เข*ารับการอบรม ข*าราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  1.0132 - - - พช. 

13 จัดทําสื่อรณรงคHส/งเสริม
จริยธรรม ข*าราชการกรมการ
พัฒนาชุมชน ประจาํปm 2561 

เล/ม 10,000 0.5000 ร*อยละของข*าราชการที่ได*รับสื่อฯ ข*าราชการมีความรู* ความเข*าใจในเรื่อง
ประมวลฯ 

0.5000 - - - พช. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 

แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

14 ข*าราชการต*นแบบด*าน
จริยธรรม (The Icon) 

คน 1 0.1449 - - - - 0.1449 - พช. 

15 โครงการพัฒนาชุมชนใส
สะอาด : ส/งเสริมและพัฒนา
ความโปร/งใสของหน/วยงาน 

คน 90 0.3200 ร*อยละของหน/วยงานที่ดําเนินการตาม
มาตรการใสสะอาด 

หน/วยงานไม/มีเรื่องร*องเรียนการทุจริต - - - 0.3200 พช. 

16 สัมมนาการเสริมสร*างและ
พัฒนาความรู*ด*านการป)องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

คน 120 0.1258 ผู*เข*ารับการสัมมนามีความรู* ความเข*าใจ 
เกี่ยวกบัการป)องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและนําความรู*ที่ได*ไปประยกุตHใช*
ในการปฏิบัติงาน 

- 0.1280 - - - ยผ. 

17 อบรม การจัดซื้อจัดจ*างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ*างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 รุ/นที่ 1 

คน 100 0.2200 ผู*เข*ารับการอบรมสามารถปฏบิัติงานใน
ด*านจัดซื้อจัดจ*างได*อย/างถูกต*อง เพื่อลด
ความผิดพลาด และป)องกันการทุจริต 

- - 0.2200 - - ยผ. 

18 อบรม การบริหารสัญญาจ*าง
และตรวจการจ*างรุ/นที่ 4 

คน 60 0.2800 ผู*เข*ารับการอบรมสามารถปฏบิัติงานใน
ด*านบริหารสัญญาจ*างและการตรวจการ
จ*างได*อย/างถูกต*อง เพือ่ลดความ
ผิดพลาด และป)องกันการทุจริต 

- - - 0.2800 - ยผ. 

19 อบรม การบริหารสัญญาจ*าง
และตรวจการจ*างรุ/นที่ 5 

คน 60 0.2800 ผู*เข*ารับการอบรมสามารถปฏบิัติงานใน
ด*านบริหารสัญญาจ*างและการตรวจการ
จ*างได*อย/างถูกต*อง เพือ่ลดความ
ผิดพลาด และป)องกันการทุจริต 

- - - 0.2800 - ยผ. 

20 อบรม การประเมินราคา
สําหรับงานอาคารรุ/นที่ 10 

คน 60 0.3900 เพื่อให*ผู*เข*ารับการอบรมสามารถ
ปฏิบัติงานด*านการคํานวณราคาได*อย/าง
ถูกต*องตามหลักเกณฑHการคํานวณราคา
กลาง เพื่อความโปร/งใสและป)องกันการ
ทุจริต 

- - - 0.3900 - ยผ. 

21 โครงการผู*นําคุณธรรมจิตอาสา
ร/วมกันต*านทุจริต 

- - ไม/ใช*
งบประมาณ 

- เชิงปริมาณ “จํานวนข*าราชการ
ผู*เข*าร/วมโครงการ” 
- เชิงคุณภาพ “ร*อยละความพึงพอใจ
ของผู*ได*รับประโยชนH” 
 

- บุคลากรในสังกัด ปค. มีจิตสํานึกสาธารณะ
จํานวนเพิ่มขึ้นได*รับบริการมีความพึงพอใจ
ต/อโครงการที่จัดขึ้น 

- - - - ปค. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 

แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

22 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ป)อง ปราบ ปลูก เพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบงานป)องกัน
การทุจริตแบบบูรณาการ 

- - 0.8046 - เชิงปริมาณ “จํานวนหน/วยงานเข*าร/วม
โครงการ” 
- เชิงคุณภาพ “เกิดเครือข/ายบูรณาการ
ต*านทุจริตระหว/างหน/วยงาน” 

- บุคลากรในสังกัด ปค. มีแนวป)องปราบใน
การทํางาน 

- - - 0.8046 ปค. 

23 โครงการเสริมสร*าง
ประสิทธิภาพและแก*ไขปwญหา
การทุจริตการทํางานด*านการ
ป)องกันและประพฤติมิชอบ
ของกรมการปกครอง (DOPA 
Young Anti-Corruption) 

- - 1.6891 - เชิงปริมาณ “จํานวนผู*เข*าร/วม
โครงการ” 
- เชิงคุณภาพ “ร*อยละของผู*เข*าร/วม
กิจกรรมเกิดจิตสํานึกต*านทุจริต” 

- ผู*เข*าร/วมโครงการเกิดจิตสํานึกเปeนผู*นําใน
การป)องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

- - - 1.6891 ปค. 

24 การเผยแพร/ข*อมูลข/าวสาร 
นโยบาย ด*านป)องกัน 
ปราบปรามการทุจริต ของ
ผู*บริหารกรมการปกครอง ผ/าน
ช/องทางสื่อสารของกรมการ
ปกครอง 

- - ไม/ใช*
งบประมาณ 

- จํานวนครั้งการเผยแพร/ข*อมูลข/าวสาร
และนโยบายที่เกีย่วข*อง 
- ข*าราชการในสังกัด ปค. ได*รับทราบ
ข*อมูลข/าวสาร นโยบาย ด*านการป)องกนั
ปราบปรามการทุจริตของผู*บริหารระดับ
กรม 

- ข*าราชการใน สังกัด ปค. ทราบนโยบาย
การป)องกัน ปราบปรามการทุจริตของ ปค.
และประพฤติปฏิบัติหน*าที่ด*วยความซื่อสัตยH
สุจริต 

- - - - ปค. 

25 โครงการตรวจสอบการทุจริต
การทะเบียนและบัตร
ประจําตัวประชาชน 

- - ไม/ใช*
งบประมาณ 

- เชิงปริมาณ จัดชุดปฏบิัติการ
ตรวจสอบ และติดตามผล กรณีมีการ
ตรวจพบหรือมีเรื่องร*องเรียนการทุจริต
ทางการทะเบียนและบัตรฯ จาํนวน 25 
จังหวัด 
- เชิงคุณภาพ ทุกสํานักทะเบยีนลด
อัตราการทุจริตจากโครงการดังกล/าว 

- หน/วยงานที่ทุจริตตระหนักถึงความสําคัญ
ในการปฏิบัติหน*าที่และปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายหนังสือสั่งการที่เกีย่วข*อง 

- - - - ปค. 

26 การให*ความรู*เกีย่วกับการ
ป)องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบใน
โครงการฝsกอบรมหลักสูตร
ผู*บริหารระดับต*นและ
ระดับกลาง 

หลักสูตร 2 3.5384 ผู*เข*ารับการฝsกอบรมมีผลการทดสอบ
หลังการฝsกอบรมสูงขึ้นร*อยละ 80 
(จบ.ปภ. และ นบ.ปภ.) 

- 1.1864 2.3520 - - ปภ. 

27 โครงการถวายสัตยHปฏิญาณ
เพื่อเปeนข*าราชการที่ดีและพลัง
ของแผ/นดิน 

ระดับ 5 ไม/ใช*
งบประมาณ 

ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการถวายสัตยHปฏิญาณเพื่อเปeน
ข*าราชการที่ดีและพลังของแผ/นดิน 

- - - - - ปภ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 

แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

28 โครงการคัดเลือกคนดี 
“ศรี ปภ.” ประจําปm 2562 

โครงการ 1 0.0400 ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการ “คนดีศรี ปภ.” ประจําปm 
2562 

ปภ. มีบุคลากรผู*ซึ่งประพฤติปฏิบัติตนเปeน
แบบอย/างของข*าราชการ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ได*รับการยกย/องให*สังคมได*รับรู*
และเปeนเกียรติประวัติในชีวิตข*าราชการและ
เปeนการเสริมสร*างกําลังใจและจิตสํานึกที่ดี
ของข*าราชการ ปภ. ในการปฏิบัติหน*าที่
อย/างเสียสละ 

- - - 0.0400 ปภ. 

29 โครงการ/กิจกรรม การเข*าวัด
ฟwงธรรม และร/วมกิจกรรมทาง
ศาสนาของเจ*าหน*าที่ ปภ. 

กิจกรรม 2 ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนการเข*าร/วมกิจกรรมเข*าวัดฟwง
ธรรม และการร/วมกจิกรรมทางศาสนา
ของเจ*าหน*าที่ ปภ. 

- - - - - ปภ. 

30 กิจกรรมการประชาสัมพันธH
รณรงคHให*เจ*าหน*าที่ ปภ. รักษา
ศีล 5 

กิจกรรม 2 ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนกิจกรรมการประชาสัมพันธH 
รณรงคHให*เจ*าหน*าที่ ปภ. รักษาศีล 5 

- - - - - ปภ. 

31 โครงการใช*หลักธรรมนํา ปภ. 
ในการปฏิบัติงาน 

ครั้ง 3 ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนกิจกรรมการฟwงเทศนHปฏิบัติธรรม
ของเจ*าหน*าที่ ปภ. 

บุคลากร ปภ. ที่เข*าร/วมโครงการได*รับการ
ส/งเสริมพัฒนาจิตใจ และสามารถนํา
หลักธรรมไปใช*ในการปฏบิัติงานเพื่อเปeน 
พุทธศาสนิกชนที่ดีต/อกรมและประเทศชาติ 

- - - - ปภ. 

32 โครงการเสริมสร*าง
ประสิทธิภาพอาสาสมัครการ
ป)องกันภัยฝzายพลเรือน  
(อปพร.) 

ครั้ง 18 0.7200 จํานวนครั้งที่ดําเนินการสอดแทรกให*
ความรู*เกี่ยวกับการป)องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในการ
ประชาคม อปพร. และศูนยHป)องกัน
บรรเทาสาธารณภยัเขต 

- - 0.2400 0.2400 0.2400 ปภ. 

33 โครงการรณรงคHเผยแพร/
ประชาสัมพันธHข*อมูลความรู*
เกี่ยวกบักฎหมาย ระเบยีบ 
ข*อบังคับ วินัยข*าราชการ 
ประมวลจริยธรรม และจรรยา
ข*าราชการ 

ครั้ง 10 ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนครั้งการรณรงคHเผยแพร/ข*อมูล
ความรู*เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข*อบังคับ วินัยข*าราชการ และจรรยา
ข*าราชการ 

- - - - - ปภ. 

34 โครงการจัดทําข*อมูลข/าวสาร
เกี่ยวกบักฎหมาย ระเบยีบ 
ข*อบังคับต/าง ๆ ของหน/วยงาน
ในสังกัด ความรู*เกี่ยวกับการ
ป)องกันการทุจริต เผยแพร/ไว*
ในศูนยHข*อมูลข/าวสารของ ปภ. 

ครั้ง 12 ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนครั้งที่มีการเผยแพร/ข*อมูลของ
ศูนยHข*อมูลข/าวสาร ปภ. และเว็บไซตH
กรม 

- - - - - ปภ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 

แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

และเว็บไซตHกรม เพื่อให*
ประชาชนสามารถสืบค*นและ
สามารถตรวจสอบได*ตาม 
พ.ร.บ.ข*อมูลข/าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และ
กฎหมายที่เกีย่วข*อง 

35 โครงการตรวจนิเทศงาน
ประจําปm เพื่อติดตามและ
ประเมินการปฏิบัติงานของ
หน/วยงานในสังกัด และให*
คําปรึกษา หากมีปwญหาในการ
ปฏิบัติงาน 

หน/วย 30 0.6489 จํานวนหน/วยรับตรวจในการนิเทศงาน หน/วยรับตรวจ 30 หน/วยงาน 0.1921 0.1872 0.1098 0.1598 ปภ. 

36 โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร/งใสของหน/วยงาน
ภาครัฐ ป.ป.ท. (ITA) ประจําปm 
2562 

ระดับ 5 ไม/ใช*
งบประมาณ 

ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร/งใสของหน/วยงานภาครัฐ ประจําปm 
2561 

- - - - - ปภ. 

37 โครงการตรวจราชการของ
ผู*ตรวจราชการกรมป)องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ประจําปm 2562 

หน/วย 50 1.4738 จํานวนหน/วยรับในการออกตรวจ - 0.3684 0.3684 0.3684 0.3684 ปภ. 

38 การจัดส/งบุคลากรเข*ารับการ
ฝsกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู*
ในการปฏิบัติการป)องกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือ
ความรู*เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม เช/น หลักสูตร 
ธรรมาภิบาลของผู*บริหาร หรือ
หลักสูตรเกี่ยวกับการป)องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

โครงการ 2 ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนโครงการที่จัดส/งบุคลากรเข*ารับ
การอบรม 

บุคลากรที่มีความรู* ความเข*าใจเพิ่มขึ้น 
สามารถนํามาใช*ในการปฏบิัติราชการได* 

- - - - ปภ. 

39 ช/องทางการรับเรื่องร*องเรียน 
ข*อคิดเห็น ข*อเสนอแนะจาก
ประชาชน 

ช/องทาง 9 ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนช/องทางการรับเรื่องร*องเรียน - - - - - ปภ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 

แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

40 การรับเรื่องร*องเรียนและ
ติดตาม การจัดการเรื่อง
ร*องเรียนการทุจริตของ
หน/วยงานในสังกัด 

ร*อยละ 90 ไม/ใช*
งบประมาณ 

ร*อยละของการจัดการเรื่องร*องเรียนการ
ทุจริตที่ดําเนินการตามระยะที่กาํหนด 

จํานวนเรื่องร*องเรียนลดลง - - - - ปภ. 

41 ประกาศเจตจํานงต/อต*านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 

โครงการ 1 0.0200 ร*อยละความสําเร็จตามแผน การแสดงเจตจํานงในการบริหารงานที่
โปร/งใส 

- 0.0200 - - กฟน. 

42 อบรมให*ความรู*เกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกีย่วข*อง 

โครงการ 1 ไม/ใช*
งบประมาณ 

ร*อยละความสําเร็จตามแผน บุคลากรมีความรู* ความเข*าใจในกฎหมายที่
เกี่ยวข*อง 

- - - - กฟน. 

43 เสริมสร*างวัฒนธรรมในการ
สร*างสังคมที่ไม/ทนต/อการ
ทุจริต โดยรณรงคH เผยแพร/
นโยบายที่เกี่ยวข*องกบัการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี 

โครงการ 1 0.0300 ร*อยละความสําเร็จตามแผน ปลุกจิตสํานึกและสร*างความตระหนักในการ
ต/อต*านการทุจริตทุกรูปแบบ 

- - - 0.0300 กฟน. 

44 จัดอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาล 
กปน. แก/พนักงานและ
ผู*ปฏิบัติงาน 

ร*อยละ คะแนน
หลัง

บรรยาย
มากกว/า
ร*อยละ 

80 

0.2000 คะแนนประเมินความรู* ความเข*าใจหลัง
การอบรมมากกว/าร*อยละ 80 

-     กปน. 

45 จัดกิจกรรม “Stakeholders 
Day” 

ร*อยละ คะแนน
ความพึง
พอใจไม/
น*อยกว/า
ร*อยละ 

80 

1.0000 ผลการสํารวจความพึงพอใจในการจัด
งานจากผู*เข*าร/วมงาน มากกว/าร*อยละ 
80 

- 1.0000 - - - กปน. 

46 ขับเคลื่อน ศปท. กปน. แก/ผู*มี
ส/วนได*ส/วนเสียให*มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เพิ่ม
ช/องทาง
รับเรื่อง
ร*องเรียน 

แล*วเสร็จ
ภายใน
เดือน

กันยายน 
2562 

ไม/ใช*
งบประมาณ 

เพิ่มช/องทางรับเรื่องร*องเรียน 1 
ช/องทาง 

- - - - - กปน. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 

แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

47 โครงการจัดซื้อสื่อประชา 
สัมพันธH Animation หรือ 
Motion Graphic จํานวน 5 
หัวข*อ ได*แก/ 
- จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของผู*ปฏิบัติงาน กปภ. 
- ป)องกันและปราบปรามการทุจริต 
- ความขัดแย*งทาง
ผลประโยชนH 
- คุณธรรมจริยธรรม 
- การให*บริการประชาชนด*วย
หัวใจ (service mind) 

วันที่ 30 ก.ย.
62 

0.1000 ดําเนินการแล*วเสร็จภายในเวลาที่
กําหนด 

เปeนการปลุกจิตสํานึกของผู*บริหารและ
พนักงานภายในองคHกร เพื่อให*ประพฤติ
ปฏิบัติเปeนไปในแนวทางเดียวกันจนเปeนปกติ
วิสัยหรือเปeนธรรม 

- - - 0.1000 กปภ. 

48 กิจกรรมรณรงคHและให*ความรู*
เรื่องการต/อต*านการทุจริต
ภายในองคHกรผ/านช/องทาง 
Application Line, สื่อ 
Social, จุลสารสีสันข/าว  
และอื่น ๆ 

ครั้ง 12 ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนครั้งที่มีการเผยแพร/สื่อในการ
รณรงคHและให*ความรู*การต/อต*านการ
ทุจริต 

พนักงานประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทาง
เสริมสร*างวัฒนธรรมสุจริต และร/วมเปeน
เครือข/ายในการต/อต*านการทุจริตในองคHกร 

- - - - กปภ. 

49 โครงการให*ความรู*ความเข*าใจ
เกี่ยวกบัเกณฑHประเมิน ITA 
ประจําปm 2562 ให*สอดคล*อง
กับ พ.ร.บ.ข*อมูลข/าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540  
(การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร/งใสในการดําเนินงาน
ของหน/วยงานภาครัฐ : ITA)  

ครั้ง 1 0.2500 จํานวนครั้งที่ดําเนินการแล*วเสร็จ ผู*บริหาร พนักงาน มีความรู* ความเข*าใจใน
การพัฒนาระบบการดําเนินงานให*เปeนไป
ตามเกณฑHประเมิน ITA เพื่อแสดงถึงการ
ปฏิบัติหน*าที่อย/างมีคุณธรรมและโปร/งใสใน
ทุก ๆ มิติ 

- 0.2500 - - กปภ. 

50 โครงการคุณธรรมและความ
โปร/งใสในการดําเนินงานของ 
กปภ. เขต ประจําปm 2562 
(การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร/งใสในการดําเนินงาน
ของหน/วยงานภาครัฐ : 
Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 

ไตรมาส ภายในช/วง
ไตรมาส 

1/2562 

ไม/ใช*
งบประมาณ 

ขอความเห็นดําเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร/งใสในการ
ดําเนินงานของ กปภ. เขต ประจําปm 
2562 จากผู*ว/าการฯ 

ยกระดับกระบวนการดําเนินงานในทุกมิติ
ของ กปภ. ให*มีคุณธรรมและความโปร/งใส
สามารถตรวจสอบได* 

- - - - กปภ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 

แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

  เดือน 1  
(หลังจาก 
สวก. โดย 
กพท. จัด

ให*ความรู*ฯ) 

ไม/ใช*
งบประมาณ 

นําเสนอโครงการพร*อมเกณฑHประเมิน
ต/อผู*ว/าการ เพื่อแจ*ง กปภ. เขต เข*าร/วม
ประเมินคุณธรรมและความโปร/งใสใน
การดําเนินงาน ประจําปm 2562 
(หลังจาก สวก. โดย กพท. จัดให*ความรู*
ความเข*าใจเกีย่วกบัเกณฑHประเมิน ITA 
ประจําปm 2562) 

ยกระดับกระบวนการดําเนินงานในทุกมิติ
ของ กปภ. ให*มีคุณธรรมและความโปร/งใส
สามารถตรวจสอบได* 

- - - - กปภ. 

51 ทบทวน ปรับปรุง ประกาศ
เจตจํานงการบริหารงานด*วย
ความซื่อสัตยHสุจริตอย/างมี
คุณธรรมและโปร/งใส 

ครั้ง 1 ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนครั้งที่ปรับปรุงประกาศเจตจํานง
การบริหารงานด*วยความซื่อสัตยHสุจริต
อย/างมีคุณธรรม 

ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติให*มี
ประสิทธิภาพและความคล/องตัวในการนําไป
ปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 

- - - - กปภ. 

52 ทบทวน ปรับปรุง นโยบาย
ต/อต*านการรับหรือให*สินบน 

ครั้ง 1 ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนครั้งที่ทบทวนหรือปรับนโยบาย
ต/อต*านการรับหรือให*สินบน (ภายใน 
30 ก.ย. 62) 

นโยบายต/อต*านการรับหรือให*สินบน 
สอดคล*องกับสถานการณHปwจจุบันและมีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

- - - - กปภ. 

53 ทบทวน จัดทํา ปรับปรุง หรือ
พัฒนาแนวทาง วธิีปฏบิัติ 
หลักเกณฑH คําสั่ง ประกาศ 
ระเบียบ ข*อบังคับ ของ กปภ. 
ให*ทันสมัยและมีความคล/องตัว 

เรื่อง ≤3 ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนเรื่องที่ทํา ปรับปรุง แก*ไขหรือ
พัฒนา (ภายใน 30 ก.ย.62) 

ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในการ
บริหารงาน และ/หรือปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานให*สอดคล*องกับสถานการณH
ปwจจุบัน 

- - - - กปภ. 

54 ปรับปรุงประสิทธิผลในการ
รายงานความขัดแย*งทาง
ผลประโยชนH 

ร*อยละ 100 ไม/ใช*
งบประมาณ 

ร*อยละของจาํนวนผู*บริหารและ
ผู*ปฏิบัติงาน รายงานความขัดแย*งทาง
ผลประโยชนH 

เปeนพื้นบ*านในการป)องกันการทุจริต/การ
แสวงหาผลประโยชนHส/วนตน ที่
ผู*บังคับบัญชาต*องกํากับดูแลอย/างเคร/งครัด 

- - - - กปภ. 

55 โครงการให*และเป�ดเผยข*อมูล
อย/างเปeนระบบเกีย่วกับการ
จัดซื้อจัดจ*าง ให*สาธารณชน
ทราบอย/างชัดเจน แสดงบน
เว็บไซตH กปภ. 

วันที่ 31 ต.ค.
61 

ไม/ใช*
งบประมาณ 

วันที่เผยแพร/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ*างฯ แสดงบนเว็บไซตH กปภ. 

การเป�ดเผยข*อมูลตาม พ.ร.บ.ข*อมูลข/าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 แสดงถึงความ
โปร/งใสในการดําเนินงาน 

- - - - กปภ. 

 วันที่ 31 ธ.ค.
61 

ไม/ใช*
งบประมาณ 

วันที่เผยแพร/รายงานผลการจัดซื้อจัด
จ*างฯ ประจาํปm 2561 แสดงบนแสดง
เว็บไซตH กปภ. 

การเป�ดเผยข*อมูลตาม พ.ร.บ.ข*อมูลข/าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 แสดงถึงความ
โปร/งใสในการดําเนินงาน 

- - - - กปภ. 

  วันที่ 31 ธ.ค.
61 

ไม/ใช*
งบประมาณ 

วันเผยแพร/รายงานวิเคราะหHผลการ
จัดซื้อจัดจ*างฯ ประจาํปm 2561 แสดง
บนเว็บไซตH กปภ. 

การเป�ดเผยข*อมูลตาม พ.ร.บ.ข*อมูลข/าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 แสดงถึงความ
โปร/งใสในการดําเนินงาน 

- - - - กปภ. 

  วันที่ หลังสิ้น
ไตรมาส 

60 

ไม/ใช*
งบประมาณ 

วันเผยแพร/รายงานวิเคราะหHผลการ
จัดซื้อจัดจ*างฯ ประจาํปm 2562  
ไตรมาส 1-4 แสดงบนเว็บไซตH กปภ. 

การเป�ดเผยข*อมูลตาม พ.ร.บ.ข*อมูลข/าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 แสดงถึงความ
โปร/งใสในการดําเนินงาน 

- - - - กปภ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 

แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

  เรื่อง 1 ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนเรื่องที่มีการปรับปรุง เพื่อให*การ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ*างของ กปภ. มีคล/องตัวขึ้น 

มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานด*านการ
จัดซื้อจัดจ*างให*มีความคล/องตัว 

- - - - กปภ. 

56 การเผยแพร/ประชาสัมพันธH 
ศปท.กปภ. เปeนช/องทางการรับ
เรื่องร*องเรียนการทุจริตผ/าน
สายด/วนช/วงเวลาราชการ และ
สามารถร*องเรียนผ/านเว็บไซตH
ได*ตลอด 24 ชั่วโมงที่ 
http://anticor.pwa.co.th 

ดําเนิน 
การอย/าง
ต/อเนื่อง 

ดําเนิน 
การอย/าง
ต/อเนื่อง 

ไม/ใช*
งบประมาณ 

เผยแพร/และประชาสัมพันธH ศปท.กปภ. 
อย/างต/อเนื่อง 

พนักงานและประชาชนทั่วไปรับรู*รับทราบถึง
ช/องการรับเรื่องเรียนการทุจริต กรณีหากพบ
เห็นพนักงาน กปภ. ที่มีพฤติกรรมที่ส/อไป
ในทางทุจริตสามารถแจ*งได*ที่ ศปท.กปภ. 

- - - - กปภ. 

57 ซักซ*อมความเข*าใจให*ทุก
หน/วยงานทราบถึงมติ ครม. 
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541 
ในการให*ความคุ*มครองพยาน 

ครั้ง 1 ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนครั้งในการซักซ*อมความเข*าใจให*
พนักงานได*รับรู* 

พนักงานและประชาชนทั่วไปรับทราบถงึการ
คุ*มครองผู*ร*อง ผู*ให*เบาะแส ไม/ต*องรับภัย
อันตรายใด ๆ ที่เกิดจากการร*องเรียน
เจ*าหน*าที่รัฐทุจริต 

- - - - กปภ. 

58 จัดกิจกรรมหรือทําประชาคม
กับผู*มีส/วนได*ส/วนเสียในการ
ร/วมแสดงความคิดเห็น/ร/วมใน
การจัดทําแผน/ร/วมในการ
ดําเนินงานหรือปรับปรุงพัฒนา
อย/างต/อเนื่อง 

ครั้ง 5 ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรมหรือการทํา
ประชาคมกับผู*มีส/วนได*ส/วนเสีย 

สนับสนุนผู*ที่มีส/วนได*ส/วนเสียมีส/วนร/วมใน
การดําเนินงาน เพื่อแสดงความโปร/งใสใน
การดําเนินงาน 

- - - - กปภ. 

59 เชิญคู/ค*า (คู/สัญญา) ร/วมฟwง
นโยบายองคHกร 

ครั้ง 1 ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนครั้งที่จัดประชุมเพื่อให*นโยบาย
แก/คู/ค*า (คู/สัญญา) 

แนวทางในการประชาสัมพันธHนโยบายต/าง ๆ 
ให*ผู*รับจ*างและผู*รับงานได*รับรู*และเข*าใจ
อย/างชัดเจน 

- - - - กปภ. 

60 โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร/งใสในกาดําเนินงาน
ของหน/วยงานภาครัฐ (ITA) 
ของสํานักงาน ป.ป.ช. (การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร/งใสในการดําเนินงานของ
หน/วยงานภาครัฐ : Integrity 
& Transparency 
Assessment : ITA) 

ช/วงเวลา แล*วเสร็จ
ใน

ช/วงเวลา
ตามที่ 

สํานักงาน 
ป.ป.ช. 
กําหนด 

ไม/ใช*
งบประมาณ 

ดําเนินตามเกณฑHและระยะเวลาตามที่
สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 

การยกระดับค/า CPI ของประเทศ - - - - กปภ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 

แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

  กิจกรรม ≤3 ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อส/งเสริม
และพัฒนาหน/วยงานให*มีคุณธรรมและ
ความโปร/งใส ตามแนวทางเกณฑHการ
ประเมิน ITA ที่สํานักงาน ป.ป.ช. 
กําหนด 

ยกระดับและพัฒนาระบบการดําเนินงานของ
องคHกรให*มีคุณธรรมและความโปร/งใสมาก
ยิ่งขึ้น 

- - - - กปภ. 

61 โครงการประกาศเจตนารมณH
ต/อต*านการทุจริตใน 
วันสถาปนา อต. 

คน จัด
กิจกรรม
ประกาศ
เจตนารมณH
ต/อต*าน

การทุจริต
ในวัน

สถาปนา 
อต. 

ประสบ
ผลสําเร็จ
ตามระยะ 
เวลาที่
กําหนด 

0.0300 เชิงปริมาณ : พนักงานเข*าร/วมกิจกรรม
โครงการไม/น*อยกว/า 50 คน 
เชิงคุณภาพ : กิจกรรมประกาศ
เจตนารมณHต/อต*านการทุจริตในวัน
สถาปนา อต. ประสบผลสําเร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

1. อต. เปeนองคHกรที่เปeนแบบอย/างที่ดี
ทางด*านธรรมาธิบาล ด*านความโปร/งใส ด*าน
คุณธรรม จริยธรรม และด*านสิ่งแวดล*อม 
2. พนักงาน อต. ได*มีส/วนร/วมในกิจกรรม 
ทําให*เกิดการมีส/วนร/วม กระตุ*นให*เกิดการ
รับรู* ปลูกฝwงความซื่อสัตยHสุจริตให*เปeน
วัฒนธรรมองคHกร 
3. พัฒนา อต. ให*เปeนองคHกรที่มี
ประสิทธิภาพสูงโดยปราศจากการทุจริต 

0.0300 - - - อต. 

62 โครงการอบรมความรู*ด*านพัสดุ
ตาม พ.ร.บ. 2560 ให*กับ
เจ*าหน*าที่พัสดุ และทุกแผนก
ในองคHกร 

คน จัด
กิจกรรม
อบรม
พัสดุ
ให*กับ

เจ*าหน*าที่
พัสดุและ
ทุกแผนก
ในองคHกร
ประสบ

ผลสําเร็จ
ตามระยะ 
เวลาที่
กําหนด 

0.0200 เชิงปริมาณ : ร*อยละความรู*ความเข*าใจ
ของพนักงานในการจัดกิจกรรมโครงการ
ไม/น*อยกว/า 70 คน 
เชิงคุณภาพ : จัดกิจกรรมอบรมพัสดุ
ให*กับเจ*าหน*าที่พัสดุและทุกแผนกใน
องคHกรประสบผลสําเร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด 

1. อต. เปeนองคHกรที่เปeนแบบอย/างที่ดี
ทางด*านธรรมาธิบาล ด*านความโปร/งใส ด*าน
คุณธรรม จริยธรรม และด*านสิ่งแวดล*อม 
2. พนักงาน อต. ได*มีส/วนร/วมในการอบรม
ทําให*เกิดความรู*ความเข*าใจ เกิดองคHกร
ความรู*ใหม/ ๆ ด*านพัสดุ ตาม พ.ร.บ.2560
กระบวนการจัดซื้อจัดจ*าง กระตุ*นให*เกดิการ
รับรู* ปลูกฝwงความซื่อสัตยHสุจริตให*เปeน
วัฒนธรรมองคHกร 
3. พัฒนา อต. ให*เปeนองคHกรที่มี
ประสิทธิภาพสูงในด*านการกาํกับดูแลกจิการ
ที่ดี 

- - - 0.0200 อต. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 

แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

63 การชี้แจง  สร*างความร/วมมือ
กับพนักงาน เพื่อต/อต*านการ
ทุจริต 

ครั้ง 3 ไม/ใช*
งบประมาณ 

การให*มีการสื่อสาร ชี้แจง สร*างความ
ร/วมมือกับพนักงาน เพือ่ต/อต*านการ
ทุจริต โดยผู*บริหาร 

ส/งเสริมการดําเนินงานตามประมวล
จริยธรรม 

- - - - อจน. 

64 การมอบหมายผู*แทนองคHกร 
เข*าร/วมประชุม/กจิกรรมด*าน
การป)องกันและปราบปราม
การทุจริต 

ร*อยละ 100 ไม/ใช*
งบประมาณ 

ผู*แทนปฏิบัติหน*าที่ตามที่ได*รับ
มอบหมายในด*านการป)องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ส/งเสริมการบูรณาการทํางานร/วมกับ
หน/วยงานอื่น ๆ 

- - - - อจน. 

65 การติดตามการปฏิบัติงานตาม
เกณฑHการประเมินคุณธรรม
และความโปร/งใส (ITA) 

ค ะ แ น น
ประเมิน 

87 ไม/ใช*
งบประมาณ 

คะแนนผลการประเมิน ITA ส/งเสริมการดําเนินงานที่มีคุณธรรมและความ
โปร/งใส 

- - - - อจน. 

66 ประกาศ เผยแพร/ หรือเป�ดเผย
ข*อมูลการจัดหาพัสดุหรือการ
จัดซื้อจัดจ*างให*สาธารณชน
ทราบ 

- 10 ชิ้น/
เดือน 

ไม/ใช*
งบประมาณ 

ร*อยละ 100 จํานวนช/องทางที่ประกาศเผยแพร/ หรือ
เป�ดเผยข*อมูลการจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อ
จัดจ*าง 

- - - - กทม. 

67 จัดให*มีช/องทางที่ประชาชน
เข*าถึงข*อมูลข/าวสาร 

3 
ช/องทาง 

- ไม/ใช*
งบประมาณ 

ร*อยละ 100 จํานวนช/องทางในการเผยแพร/ข*อมูลข/าวสาร
ของหน/วยงาน 

- - - - กทม. 

68 กิจกรรมการดําเนินงานตาม
มาตรการเสริมสร*างธรรมา- 
ภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณH
และประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงานของหน/วยงาน 

ร*อยละ 100 ไม/ใช*
งบประมาณ 

1. ความสําเร็จของการจัดทําหนังสือ
มอบหมายเจ*าหน*าที่สอบทานการรับเงิน 
การรวบรวมเงินและการนําส/งเงิน 
2. ร*อยละความสําเร็จของการควบคุม
และการติดตามการปฏบิัติงานของ
เจ*าหน*าที่ที่ได*รับมอบหมายให*ชําระเงิน 
3.จํานวนครั้งของการประชุมเน*นย้าํวธิี
ปฏิบัติตามระเบยีบที่ถูกต*อง และ
บทลงโทษกรณีที่มีการทุจริต 

1. หนังสือมอบหมาย 
2. ร*อยละ 100 
3. เดือนละ 1 ครั้ง 

- - - - กทม. 

69 ประกาศเจตจํานงต/อต*านการ
ทุจริตของหน/วยงาน 

- - ไม/ใช*
งบประมาณ 

การบริหารราชการของหน/วยงานมี
ความโปร/งใสสามารถป)องกันการทุจริต
ของข*าราชการและบุคลากรได* 

ลดข*อร*องเรียนในการดําเนินงานของ
หน/วยงาน 

- - - - กทม. 

70 การสร*างความโปร/งใสในการ
ปฏิบัติราชการของหน/วยงาน 

- - ไม/ใช*
งบประมาณ 

เจ*าหน*าที่ผู*ปฏิบัติงานด*านการ
บริหารงานบุคคล การเงิน และพัสดุ 
สามารถปฏบิัติงานเปeนไปตามมาตรฐาน
และหลักธรรมาภิบาล 

ลดข*อร*องเรียนในการดําเนินงานด*านการ
บริหารงานบุคคลการเบิกจ/ายงบประมาณ 
การพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ*าง 

- - - - กทม. 



85 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 

แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

71 กิจกรรมส/งเสริมจริยธรรมแก/
บุคลากรในหน/วยงาน 

ครั้ง 12 ไม/ใช*
งบประมาณ 

12 ครั้ง 
 

อยู/ระหว/างดําเนินการ - - - - กทม. 

72 โครงการส/งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตข*าราชการและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร 

คน 550 1.8680 ร*อยละความสําเร็จของข*าราชการ กทม. 
และบุคลากร กทม. ผ/านการประเมิน
สมรรถนะด*านคุณธรรมจริยธรรม 

1. ข*าราชการกรุงเทพมหานครมีผลการ
ประเมินผ/านเกณฑHตามเกณฑHสมรรถนะหลัก
ของข*าราชการกรุงเทพมหานครที่สํานักงาน 
ก.ก. กาํหนด 
2. บุคลากรกรุงเทพมหานครมีผลการ
ประเมินผ/านเกณฑHการประเมินพฤติกรรม 

- - - 1.8680 กทม. 

73 โครงการฝsกอบรมยุทธศาสตรH
ชาติว/าด*วยป)องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

คน 115  0.1760 ผู*เข*ารับการอบรมร*อยละ 90 มีความ
เข*าใจในมาตรการการป)องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ผู*เข*ารับการอบรมร*อยละ 90 มีความเข*าใจ
ในมาตรการการป)องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

0.1760 - - - กทม. 

74 โครงการส/งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามระเบยีบ
กรุงเทพมหานครว/าด*วย
ประมวลจริยธรรมของ
ข*าราชการและลูกจ*าง
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ร*อยละ 
90 

- ไม/ใช*
งบประมาณ 

ข*าราชการและลูกจ*าง  ร*อยละ ๙๐  
มีความยึดมั่นในหลักจริยธรรมที่ดีงาม 

ข*าราชการและลูกจ*างมีความยึดมั่นในหลัก
จริยธรรมที่ดีงาม โดยไม/ทําการใด ๆ อัน
ก/อให*เกิดความเสียหายแก/ส/วนราชการจนมี
เรื่องร*องเรียนทุจริต 

- - - - กทม. 

75 โรงพยาบาลคุณธรรม กิจกรรม 3 ไม/ใช*
งบประมาณ 

ส/วนราชการในสังกัดสํานักการแพทยH
สามารถดําเนินการตามอัตลักษณHองคHกร
ที่สํานักการแพทยHประกาศ “รับผิดชอบ 
โปร/งใส ใส/ใจบริการ” ได*อย/างจริงจัง 

ส/วนราชการในสังกัดสํานักการแพทยH
สามารถดําเนินการตามอัตลักษณHองคHกรที่
สํานักการแพทยHประกาศ “รับผิดชอบ 
โปร/งใส ใส/ใจบริการ” ได*อย/างจริงจัง 

- - - - กทม. 

76 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสํานักปลัดพัทยา 

คน 60 0.6000 - ผู*เข*าร/วมโครงการมีจิตสํานึกที่ดี
สามารถหลักคุณธรรมปรับใช*เพิ่มขึ้น
ร*อยละ 90 ปรับใช* 
- ปmละ 1 ครั้ง 

- ผู*เข*าร/วมโครงการสามารถสามารถนํา
ความรู*ที่ได*รับไปปฏิบัติงานตมกฎระเบยีบที่
เกี่ยวข*องเพิ่มขึ้น 
- ประชาชนผู*มารับบริการมีความพึงพอใจใน
การให*บริการของเจ*าหน*าที่ 

- 0.6000 - - เมืองพัทยา 

77 โครงการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อ
การบริการประชาชน 

คน 800 0.3000 ปmละ 1 ครั้ง (จํานวน 4 รุ/น) บุคลากรของเมืองพัทยามีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการบริการ 

- 0.3000 - - เมืองพัทยา 

78 โครงการอบรมและเผยแพร/
ความรู*ด*านงานพัสดุ 

คน 25 0.3000 ปmละ 1 ครั้ง ผู*เข*าร/วมโครงการได*รับความรู* ความเข*าใจ
แนวทางปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายที่
ถูกต*อง เหมาะสม ประสิทธิภาพงานในงานพัสดุ 

- 0.3000 - - เมืองพัทยา 



86 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 

แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

79 มาตรการสร*างความโปร/งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของพนักงานเมืองพัทยา 
ลูกจ*างประจาํ และพนักงาน
จ*างเมืองพัทยา 

- - ไม/ใช*
งบประมาณ 

ดําเนินการ 2 ครั้ง/ปm การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเมือง
พัทยา ลูกจ*างประจําและพนักงานจ*างเมือง
พัทยามีความเปeนธรรม โปร/งใส สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได* โดยใช*ระบบเป�ดคือ
การแจ*งผลการประเมินให*ผู*ถกูประเมินทราบ
หรือเป�ดโอกาสให*ผู*ประเมินมีส/วนร/วมในการ
เสนอความคิด 

- - - ต.ค.61 - 
ก.ย.62 

เมืองพัทยา 

80 มาตรการเป�ดเผยข/าวสาร 
จัดซื้อ - จัดจ*าง 

- - ไม/ใช*
งบประมาณ 

ประชาชนได*รับข*อมูลข/าวสารการจัดซื้อ
จัดจ*าง เพิ่มขึ้นไม/น*อยกว/าร*อยละ 90 

ประชาชนได*รับทราบข*อมูลที่ถกูต*อง และ
รวดเร็ว 

- - - ต.ค.61 - 
ก.ย.62 

เมืองพัทยา 

81 มาตรการติดป)ายประกาศชื่อ
โครงการกิจกรรมที่จะ
ดําเนินการ จาํนวนงบประมาณ
และแหล/งงบประมาณ/
ผู*รับผิดชอบ/ผู*รับจ*างและ
ระยะเวลาดําเนินการอย/าง
ชัดเจนในบริเวณพื้นที่
ดําเนินการโครงการ 

- - ไม/ใช*
งบประมาณ 

- ประชาชนและนักท/องเที่ยวได*รับทราบ
ข*อมูลของโครงการเพิ่มขึ้นร*อยละ 80  
- จํานวนป)ายประกาศชื่อโครงการที่
ติดตั้งไม/น*อยกว/า 18 ป)าย/ปm 

เกิดภาพลักษณHที่ดีต/อเมืองพัทยา - - - ต.ค.61 - 
ก.ย.62 

เมืองพัทยา 

82 กิจกรรมประชาสัมพันธH
เกี่ยวกบัสัญญาจัดซื้อจัดจ*างให*
ผู*สนใจเข*าตรวจสอบได* 

คน - ไม/ใช*
งบประมาณ 

- ประชาชนโดยทั่วไปสามารถรับทราบ
ข*อมูลที่ถูกต*องและรวดเร็ว ไม/น*อยกว/า
ร*อยละ 90 

- ประชาชนทั่วไปสามารถรับทราบข*อมูลที่
ถูกต*อง และรวดเร็ว 
- การปฏิบัติงานเปeนไปด*วยความโปร/งใส 
ตรวจสอบได* 

- - - ต.ค.61 - 
ก.ย.62 

เมืองพัทยา 

83 กิจกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน (ดําเนินการ
ต/อเนื่องทุกปm) 

- - ไม/ใช*
งบประมาณ 

1 ครั้ง/ปm มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุม
ภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ/นดินกําหนด 

- - - ต.ค.61 - 
ก.ย.62 

เมืองพัทยา 

84 กิจกรรมการรายงานผลการใช*
จ/ายเงินให*ประชาชน 

- - ไม/ใช*
งบประมาณ 

4 ครั้ง/ปm มีประชาชนสนใจรายละเอียดของการใช*
จ/ายเงินเมืองพัทยา 

- - - ต.ค.61 - 
ก.ย.62 

เมืองพัทยา 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 

แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

85 มาตรการการตรวจสอบการ
บริหารงานของฝzายบริหารโดย
สภาเมืองพัทยา 

- - ไม/ใช*
งบประมาณ 

4 ครั้ง/ปm ทําให*การบริหารงานเมืองพัทยาเปeนไปด*วย
ความโปร/งใส 

- - - - เมืองพัทยา 

86 ส/งเสริมให*บุคลากรของ
สํานักงานจังหวัดทุกระดับให*
เข*ารับการประชุมอบรม 
สัมมนา เพื่อให*ปฏิบัติงานใน
หน*าที่ด*วยความถกูต*องตาม
ระเบียบปฏบิัติ เพื่อป)องกัน
การทุจริตในหน*าที่ราชการ 

ครั้ง/คน 3 ครั้ง/5 
คน 

ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนบุคลากรที่ได*รับการฝsกอบรม บุคลากรในสังกัดมีความรู* และปฏิบัติงาน
ตามกฎระเบยีบที่เกี่ยวข*อง 

- - - - กําแพงเพชร 

87 แผนงานการดําเนินงานของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดพังงา ในการสอดส/อง 
เสนอแนะ ส/งเสริมการปฏิบัติ
ภารกิจของหน/วยงานของรัฐ 

แผน 1  0.0550 ความสําเร็จในการดําเนินการตามแผน
สอดส/องฯ 

มีการบริหารราชการเปeนไปตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

- 0.0050 0.0200 0.0300 กําแพงเพชร 

88 ประชาสัมพันธH เผยแพร/ความรู*
ด*านการสร*างจิตสํานึก 
คุณธรรม จริยธรรมฯ เผยแพร/
ข*อบังคับว/าด*วยจรรยาบรรณ
ข*าราชการ 

ครั้ง 5  ไม/ใช*
งบประมาณ 

ข*าราชการ เจ*าหน*าที่ได*รับความรู*ไม/
น*อยกว/า ร*อยละ 80 

ข*าราชการ เจ*าหน*าที่ได*รับความรู*ด*านการ
สร*างจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม 

- - - - กําแพงเพชร 

89 การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร/งใส ในการ
ดําเนินงาน  
ของหน/วยงานภาครัฐ 
(Integrity and 
Transparency Assessment 
- ITA) ประจําปmงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หน/วยงาน 33  ไม/ใช*
งบประมาณ 

ความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร/งใสในการดําเนินงานของหน/วยงาน
ภาครัฐ ประจําปm 2562 (ITA) 

การดําเนินการประเมินคุณธรรม 
และความโปร/งใส ในการดําเนินงานของ
หน/วยงานภาครัฐ ประจาํปm 2560 เปeนไป
ด*วยความเรียบร*อย 

- - - - กําแพงเพชร 

90 เสริมสร*างความรู* คู/คุณธรรม 
ต/อต*านทุจริต จัดให*มีการ
ประชุมเพื่อถ/ายทอดความรู*
ด*านการต/อต*านการทุจริต
ให*กับเจ*าพนักงานที่ดินสาขา/
อําเภอ อย/างน*อย ๓ เดือนครั้ง

ครั้ง/คน 4 ครั้ง ไม/ใช*
งบประมาณ 

ร*อยละ 80 ของเจ*าพนักงานที่ดิน 
สาขา/อาํเภอ/หวัหน*ากลุ/ม/ฝzายต/างๆ 
ในสํานักงานที่ดินจังหวัดได*รับความรู*ฯ 

ผู*เข*าอบรมปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบของ
หน/วยงาน 

- - - - กําแพงเพชร 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 

แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

และมอบนโยบายให*ไป
ถ/ายทอดต/อให*เจ*าหน*าที่ทุกคน
ในสํานักงานที่ดิน 

91 เสริมสร*างคุณธรรม จริยธรรม
ข*าราชการพัฒนาชุมชนต/อต*าน
การทุจริตจัดให*มีการประชุม
เพื่อสร*างความรู* ด*านคุณธรรม 
จริยธรรม และการต/อต*านการ
ทุจริตให*กับเจ*าหน*าที่พัฒนา
ชุมชน ทุกคน   

ครั้ง/คน 12 ครั้ง ไม/ใช*
งบประมาณ 

ร*อยละ 80 ของเจ*าหน*าที่พัฒนาชุมชน
มีความรู* ความเข*าใจ และมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการเปeนข*าราชการที่ดี 

ผู*เข*าอบรมปฏิบัติงานตามหลักการคุณธรรม 
จริยธรรม 

- - - - กําแพงเพชร 

92 กิจกรรมการสร*างองคHกรแห/ง
การเรียนรู* (Learning 
Organization) ด*านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ได*แก/ 
๑) ประชาสัมพันธHแจ*งเวยีน
ความรู*ด*านการป)องกัน/แก*ไข
ปwญหาทุจริต ณ มุมความรู* 
กลุ/มงานกฎหมาย ฯ อย/างน*อย   
เดือนละ ๑ ครั้ง 
๒) ประชุมให*ความรู*แก/
บุคลากรในสังกัดอย/างน*อย
เดือนละ ๑ ครั้ง 

ครั้ง 12 ครั้ง ไม/ใช*
งบประมาณ 

๑.ร*อยละ 80 ของจํานวนบุคลากรที่
ทราบข*อมูล  
๒.ร*อยละ 70 ของจํานวนบุคลากรเข*า
ร/วมการประชุม 

๑.บุคลากรมีองคHความรู*ด*านการป)องกัน/
ปราบปรามการทุจริต  
๒.ไม/มีเรื่องร*องเรียนทุจริตในหน/วยงาน/
ปลอดเรื่องร*องเรียน 

- - - - กําแพงเพชร 

93 ข*าราชการและเจ*าหน*าที่ยุค
ใหม/ ไม/รับ ไม/โกง 

51 ครั้ง 4 ครั้ง ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนข*าราชการและเจ*าหน*าที่ที่เข*า
ร/วมกิจกรรม 

ผู*เข*าร/วมกิจกรรมไปปฏิบัติงานตามระเบียบ
กฎหมาย มีจิตสํานึกในการปฏบิัติงานด*วย
ความซื่อสัตยH สุจริต 

- - - - นครนายก 

94 กิจกรรมการปฏิบัติธรรมของ
เจ*าหน*าที่ 

51 คน 1 ครั้ง ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนข*าราชการและเจ*าหน*าที่ที่เข*า
ร/วมกิจกรรม 

ผู*เข*าร/วมกิจกรรมมีจิตสํานึกยึดมั่นหลัก
คุณธรรมร/วมต/อต*านการทุจริต 

- - - - นครนายก 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 

แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

95 จัดให*มีการประชาสัมพันธHให*
บุคลากรในสํานักงานที่ดิน
จังหวัดนครปฐม และสาขา
ทราบเกี่ยวกับระเบยีบ 
กฎหมาย เพือ่ป)องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยการ
เผยแพร/โปสเตอรHแผ/นพับ 
ความรู*เกี่ยวกับการป)องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ช/องทาง 2 ไม/ใช*
งบประมาณ 

ร*อยละของความพึงพอใจของผู*มีส/วนได*
ส/วนเสียต/อนโยบายตามมาตรการ
ป)องกันและปราบปรามการทุจริต ไม/ต่ํา
กว/าร*อยละ 80 

บุคลากรในหน/วยงานมีจิสํานึกในการต/อต*าน
การ ทุจ ริต  และ มีความ รู* เ กี่ ย วกั บกา ร
ปราบปรามการทุจริต 

- - - - นครปฐม 

96 โครงการป)องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ สํานักงานที่ดิน
จังหวัดนครราชสีมา ประจําปm
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

คะแนน 86 ไม/ใช*
งบประมาณ 

๑. ข*าราชการและลูกจ*างในสังกัดได*รับ
การส/งเสริมด*านคุณธรรมและจริยธรรม 
และการมีจิตสํานึกในการให*บริการ
ประชาชน                          
๒. ประชาชนผู*มาติดต/อราชการได*รับ
ทราบขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการของงานบริการประเภทต/างๆ  
๓. ประชาสัมพันธHให*ประชาชนทราบ
เกี่ยวกบัข*อมูลข/าวสารของสํานักงาน
ที่ดิน 

ทําให*ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ให*บริการของสํานักงานที่ดิน/ประชาชน
ได*รับบริการที่โปร/งใส ตรวจสอบได*/
ประชาชนได*รับข*อมูลข/าวสารเกี่ยวกับงาน
ของกรมที่ดิน/สามารถตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลเกี่ยวกับงานบริการประชาชน/ทํา
ให*ข*าราชการและลูกจ*างในสังกัดของ
สํานักงานที่ดิน ได*รับการเสริมสร*างกระบวน
ทัศนH และพฤติกรรมของผู*ให*บริการที่ดี 
สามารถนําความรู*และประสบการณHที่ได*รับ
ไปปรับใช*ในการปฏิบัติงานได*อย/างมี
ประสิทธิภาพ 

- - - - นครราชสีมา 

97 ขับเคลื่อนนโยบายการกํากับ
ดูแลองคHการที่ดี 

211 คน - ไม/ใช*
งบประมาณ 

บุคลากร พช. มีค/านิยม สร*างสรรคH 
ปฏิบัติหน*าที่ด*วยหลักธรรมาภิบาล มี
คุณธรรม จริยธรรม  มีความรู*และ
ทันสมัย ตอบสนอง ผู*มีส/วนได*เสียอย/าง
มีประสิทธิภาพ 

หน/วยงาน พช. มีความโปร/งใส ข*าราชการมี
คุณธรรม ผลงานมีประสิทธิภาพ 

- - - - นครราชสีมา 

98 มาตรการปรับปรุงระสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชกา(สอดแทรก
ความรู* กรณีศึกษาที่ข*าราชการ
ถูกลงโทษทางวินัย กรณีทุจริต 

คน 101 0.02525 บุคลากรในสังกัดได*รับความรู*จาก
กรณีศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัย 

บุคลากรในสังกัดรับทราบนโยบาย - 0.02525 - - นครสวรรคH 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 

แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

99 เป�ดช/องทางรับฟwงความคิดเห็น 
โดยคลินิก ไขข*อข*องใจ สร*าง
ความโปร/งใส คน พช.นว. 

แห/ง 16 ไม/ใช*
งบประมาณ 

เพิ่มช/องทางการรับฟwงความคิดเห็น
ประชาชน 

- - - - - นครสวรรคH 

100 ประชาสัมพันธHเรื่องเกี่ยวกับ
การป)องกันและปราบปราม
การทุจริตให*ประชาชนทราบ 

ช/องทาง 1 ไม/ใช*
งบประมาณ 

มีช/องทางสื่อสารให*ประชาชนได*
ตรวจสอบและรับรู*ข*อมูลข/าวสารด*าน
การทุจริต 

ประชาชนรับรู*ข*อมูลข/าวสารด*านทุจริต - - - - นครสวรรคH 

101 การขับเคลื่อนงานจริยธรรม 
และการเสริมสร*างวินัย
ข*าราชการของจังหวัด 

หน/วย 80 ไม/ใช*
งบประมาณ 

ร*อยละของการกระทําผิดวินัยของ
เจ*าหน*าที่เกิดขึ้นเทียบกับปm 2561  
ไม/เกินร*อยละ 1 

ร*อยละ 1 - - - - น/าน 

102 การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม หน/วย 33 0.0100 จังหวัดน/านผ/านการประเมินเปeนจังหวัด
คุณธรรม 

ระดับ 2 จังหวัดคุณธรรม - - 0.0100 - น/าน 

103 จํานวนเจ*าหน*าที่ของรัฐใน
สํานักงานฯ ได*รับทราบ
ประกาศวาระด*านการป)องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

คน 25 ไม/ใช*
งบประมาณ 

บุคลากรในสังกัดมีความตระหนักถึง
ความถูกต*อง 

เจ*าหน*าที่ของรัฐในสํานักงานฯ ทุกคนละอาย
ใจและเกรงกลัวต/อบาป 

- - - - ปทุมธานี 

104 โครงการรณรงคHเผยแพร/
ประชาสัมพันธHข*อมูลความรู*
เกี่ยวกบักฎหมาย ระเบยีบ 
ข*อบังคับ วินัยข*าราชการ 
ประมวลจริยธรรม และจรรยา
ข*าราชการ 

จํานวน
ครั้ง 

3 ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนครั้งการรณรงคHเผยแพร/ความรู*
เกี่ยวกบักฎหมาย ระเบยีบ ข*อบังคับ 
วินัยข*าราชการ ประมวลจริยธรรม และ
จรรยาข*าราชการ 

ประชาชนมีความรู*ความเข*าใจเกีย่วกับ
กฎหมาย ระเบียบ  ข*อบังคับ วินัยข*าราชการ 

- - - - ปทุมธานี 

105 ช/องทางการรับเรื่องร*องเรียน 
ข*อคิดเห็น ข*อเสนอแนะ จาก
ประชาชน 

จํานวน
ช/องทาง 

2 ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนช/องทางการรับเรื่องร*องเรียน มีช/องทางในการร*องเรียนจํานวน ๔ ช/องทาง 
๑. ทาง facebook สํานักงานฯ 
๒. ทางจดหมาย           
๓. โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๗๑๒๐ 
๔. ด*วยตนเองที่สํานักงานป)องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัดปทุมธานี 

- - - - ปทุมธานี 

106 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการของที่ทําการ

คน 40 0.1000 ร*อยละกลุ/มเป)าหมายมีความรู*ความ
เข*าใจในการป)องกันการทุจริตและ

กลุ/มเป)าหมายมีความรู*ความเข*าใจในการ
ป)องกันการทุจริตและประพฤติโดยมิชอบ 

- - 0.1000 - ปทุมธานี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 

แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ปกครองจังหวัดปทุมธานี ประพฤติโดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ ในการปฏิบัติราชการ 

107 อบรมปลูกจิตสํานึกการป)องกัน
และต/อต*านการทุจริต 

คน 50 0.1000 เข*าอบรมเกิดจิตสํานึกในการป)องกัน
และต/อต*านการทุจริตไม/น*อยกว/าร*อยละ 
80 

- 0.1000 - - - ปราจีนบุรี 

108 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 80 300 0.2000 ร*อยละ 80 ของผู*เข*ารับการอบรม
ตระหนักถึงการต/อต*านการทุจริต 

- - - 0.2000 - ปราจีนบุรี 

109 รณรงคHเผยแพร/ประชาสัมพันธH
เกี่ยวกบัมาตรฐาน จริยธรรม 
และวินัย รวมถึงข*อพึงระวังใน
การมีพฤติกรรมที่เข*าข/าย
ทุจริตและประพฤติชอบของ
ราชการและลูกจ*าง 

ช/องทาง 3 ไม/ใช*
งบประมาณ 

มีการจัดทําเอกสารเผยแพร//ประกาศ/
รณรงคH หรือการประชาสัมพันธHผ/านช/อง
ต/าง ๆ ไม/น*อยกว/า 3 ช/องทางต/อปm 

ข*าราชการ และลูกจ*าง มีความตระหนักเรื่อง
ความซื่อสัตยHสุจริต ปฏิบัติตนเปeนแบบอย/าง
ที่ดี 

- - - - พระนครศรี
อยุธยา 

110 การประชาสัมพันธHปลูก
จิตสํานึกค/านิยมคุณธรรมและ
สร*างวินัยแก/ข*าราชการ 
ลูกจ*างประจาํ พนักงาน
ราชการ 

ครั้ง 4 ครั้ง/ปm ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนครั้งที่ประชาสัมพันธH 4 ครั้ง/ปm - - - - พระนครศรี
อยุธยา 

111 ยกระดับเจตจาํนงในการ
ต/อต*านการทุจริต โดยประชุม
ข*าราชการ ลูกจ*างประจํา 
พนักงานราชการ เน*นย้ําความ
โปร/งใส ตรวจสอบได* 

ครั้ง  12 ครั้ง/
ปm 

ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนครั้งที่ประชุมสํานักงาน 12 ครั้ง/ปm - - - - พระนครศรี
อยุธยา 

112 เข*าร/วมโครงการฝsกอบรมที่
เกี่ยวข*องกับการป)องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ครั้ง 2 ครั้ง/ปm ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนครั้งเข*ารับการฝsกอบรม 2 ครั้ง/ปm - - - - พระนครศรี
อยุธยา 

113 โครงการป)องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบของสํานักงาน
ส/งเสริมการปกครองท*องถิ่น

ร*อยละ 49 ไม/ใช*
งบประมาณ 

ร*อยละของข*าราชการและพนักงาน
ราชการที่เข*าร/วมโครงการฯ  

ข*าราชการและพนักงานราชการได*ตระหนัก
ถึงพิษภัยของการทุจริต  

- - - - พระนครศรี
อยุธยา 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 

แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

114 พัฒนากรอบการตรวจสอบ 
ติดตามประเมินผลการทํางาน
ของข*าราชการ เพื่อสร*างความ
ตระหนักในการทํางานอย/างมี
มโนสุจริตและป)องกัน
ผลประโยชนHทับซ*อน 

คะแนน 1 ไม/ใช*
งบประมาณ 

ความสําเร็จของการประเมินมาตรฐาน
ความโปร/งใสของสํานักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจังหวัดพังงา 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
ได*รับมาตรฐานทางจริยธรรมของข*าราชการ  

- - - - พังงา 

115 เป�ดโอกาสให*ประชาชนมีส/วน
ร/วมในการตรวจสอบคุณธรรม 
จริยธรรมของข*าราชการ 
ลูกจ*างสํานักงานที่ดิน 

13 
ช/องทาง 

- ไม/ใช*
งบประมาณ 

ความสําเร็จของการเป�ดโอกาสให*
ประชาชนมีส/วนร/วมในการตรวจสอบ
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของ
ข*าราชการลูกจ*างสํานักงานที่ดิน 

ประชาชนมีส/วนร/วมในการตรวจสอบ
คุณธรรม จริยธรรมของข*าราชการ ลูกจ*าง
หลากหลายช/องทาง และกระตุ*นให*บุคลากร
ตระหนักรู*ในการถูกตรวจสอบจาก 
ภาคประชาชน 

- - - - พิจิตร 

116 ขับเคลื่อน "โครงการพิจิตร
จังหวัดคุณธรรม" ร/วมกบั
จังหวัดและส/วนราชการอื่น 

ข*าราชการ 
ลูกจ*าง 
จํานวน 
39 คน 

- ไม/ใช*
งบประมาณ 

ความสําเร็จของการขับเคลื่อน 
"โครงการพิจิตรจังหวัดคุณธรรม" 
ร/วมกับจังหวัดและส/วนราชการอื่น 

พัฒนากระบวนการสร*างความดีและกลไกลด
ความไม/ดี โดยบูรณาการร/วมกับทุกภาคส/วน
เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมทําให*สังคม 
อยู/เย็นเปeนสุข รักษาผลประโยชนHส/วนรวม
มากกว/าส/วนตัว 

- - - - พิจิตร 

117 โครงการเสริมสร*างคุณธรรม 
จริยธรรม 

แห/ง 13  แห/ง ไม/ใช*
งบประมาณ 

จังหวัด/อําเภอมีแผนในการเสริมสร*าง
คุณธรรมจริยธรรมข*าราชการในสังกัด 
และมีการดําเนินการตามแผนพร*อมส/ง
รายงานจังหวัด 

กระตุ*นให*ทุกภาคส/วนตระหนักและเข*ามา 
มีส/วนร/วมไม/ทนต/อการทุจริตทุกรูปแบบ 
และสร*างภูมิคุ*มกันด*านจิตใจให*บุคลากรของ
จังหวัดพิจิตรส/งผลให*เกิดพฤติกรรมในเชิง
สร*างสรรคHและความสงบเรียบร*อยของสังคม
และประเทศชาติต/อไป 

- - - - พิจิตร 

118 กิจกรรม ฟwงเทศนH ฟwงธรรม 
เสริมสร*างคุณธรรม รับปm 
2562 

คน 72 คน 0.0050 ข*าราชการได*นําหลักธรรมคําสอนทาง
พุทธศาสนาไปใช*ในการดําเนินชีวิต  
และการปฏิบัติราชการ 

กระตุ*นให*ทุกภาคส/วนตระหนักและเข*ามา 
มีส/วนร/วมไม/ทนต/อการทุจริตทุกรูปแบบ  
และสร*างภูมิคุ*มกันด*านจิตใจให*บุคลากรของ
จังหวัดพิจิตรส/งผลให*เกิดพฤติกรรมในเชิง
สร*างสรรคHและความสงบเรียบร*อยของสังคม
และประเทศชาติต/อไป 

0.0050 - - - พิจิตร 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 

แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

119 การประกาศมาตรการ/แนว
ทางการเสริมสร*างคุณธรรม 
จริยธรรม ข*าราชการ/ลูกจ*าง 

คน 72 ไม/ใช*
งบประมาณ 

ข*าราชการทุกคนรับทราบ และถือ
ปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณH 

กระตุ*นให*ทุกภาคส/วนตระหนักและเข*ามา 
มีส/วนร/วมไม/ทนต/อการทุจริตทุกรูปแบบ  
และสร*างภูมิคุ*มกันด*านจิตใจให*บุคลากรของ
จังหวัดพิจิตรส/งผลให*เกิดพฤติกรรมในเชิง
สร*างสรรคHและความสงบเรียบร*อยของสังคม
และประเทศชาติต/อไป 

- - - - พิจิตร 

120 การประกาศแรงจูงใจการ
ทํางาน 

คน 72 ไม/ใช*
งบประมาณ 

หน/วยงาน/บุคลากรได*รับการเชิดชู
เกียรติ 

กระตุ*นให*ทุกภาคส/วนตระหนักและเข*ามา 
มีส/วนร/วมไม/ทนต/อการทุจริตทุกรูปแบบ  
และสร*างภูมิคุ*มกันด*านจิตใจให*บุคลากรของ
จังหวัดพิจิตรส/งผลให*เกิดพฤติกรรมในเชิง
สร*างสรรคHและความสงบเรียบร*อยของสังคม
และประเทศชาติต/อไป 

- - - - พิจิตร 

121 การลงนามปฏิบัติตามประกาศ
เรื่องการประพฤติปฏบิัติตน
ของบุคลากรสังกัด พช. 

คน 72  ไม/ใช*
งบประมาณ 

เจ*าหน*าที่ทุกคนได*ลงนามรับทราบ และ
มีแนวทางในการปฏิบัติตน 

กระตุ*นให*ทุกภาคส/วนตระหนักและเข*ามา 
มีส/วนร/วมไม/ทนต/อการทุจริตทุกรูปแบบ  
และสร*างภูมิคุ*มกันด*านจิตใจให*บุคลากรของ
จังหวัดพิจิตรส/งผลให*เกิดพฤติกรรมในเชิง
สร*างสรรคHและความสงบเรียบร*อยของสังคม
และประเทศชาติต/อไป 

- - - - พิจิตร 

122 การจัดส/งสื่อส/งเสริมจรรยา
ข*าราชการกรมการพัฒนา
ชุมชน 

คน 72 ไม/ใช*
งบประมาณ 

เจ*าหน*าที่ทุกคนมีแนวทางในการปฏิบัติ
ตน 

กระตุ*นให*ทุกภาคส/วนตระหนักและเข*ามา 
มีส/วนร/วมไม/ทนต/อการทุจริตทุกรูปแบบ  
และสร*างภูมิคุ*มกันด*านจิตใจให*บุคลากรของ
จังหวัดพิจิตรส/งผลให*เกิดพฤติกรรมในเชิง
สร*างสรรคHและความสงบเรียบร*อยของสังคม
และประเทศชาติต/อไป 

- - - - พิจิตร 

123 การขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องคHการ 

แห/ง 13 ไม/ใช*
งบประมาณ 

ข*าราชการยึดถือปฏิบัติตามวัฒนธรรม
องคHการที่กรมการพัฒนาชุมชน และ
ได*รับการเชิดชูเกียรติ 

กระตุ*นให*ทุกภาคส/วนตระหนักและเข*ามา 
มีส/วนร/วมไม/ทนต/อการทุจริตทุกรูปแบบ  
และสร*างภูมิคุ*มกันด*านจิตใจให*บุคลากรของ
จังหวัดพิจิตรส/งผลให*เกิดพฤติกรรมในเชิง
สร*างสรรคHและความสงบเรียบร*อยของสังคม
และประเทศชาติต/อไป 

- - - - พิจิตร 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 

แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

124 องคHกรสุจริต คน 100 ไม/ใช*
งบประมาณ 

ส/วนราชการสังกัดราชการบริหารส/วน
ภูมิภาคและส/วนกลาง เข*าร/วมกิจกรรม
องคHกรสุจริต 

- - - - - เพชรบูรณH 

152 แผนงานจัดส/งบุคลากรเข*ารับ
การฝsกอบรมหลักสูตรการ
ป)องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบกับ
หน/วยงานภายนอก 

คน 1 0.0032 จํานวนบุคลากรที่เข*ารับการฝsกอบรม จํานวน 1 คน - - 0.0032 - แพร/ 

126 กิจกรรมรณรงคHการป)องกัน
ปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบ 

ครั้ง 1 0.0010 จํานวนกิจกรรมรณรงคHการป)องกัน
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

จํานวน 1 ครั้ง - - 0.0010 - แพร/ 

127 กิจกรรมลงนามบันทึกข*อตกลง
ว/าด*วยความร/วมมือในการ
ป)องกันและต/อต*านการทุจริต
คอรHรัปชัน 

ครั้ง 1 ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนกิจกรรมลงนามบันทึกข*อตกลง
ว/าด*วยความร/วมมือในการป)องกันและ
ต/อต*านการทุจริตคอรHรัปชัน 

จํานวน 1 ครั้ง - - - - แพร/ 

128 ประชาสัมพันธHรณรงคHต/อต*าน
การทุจริตผ/านสื่อ Social หรือ 
Application Line 

ครั้ง 12 ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนครั้งในการประชาสัมพันธHรณรงคH
ต/อต*านการทุจริต 

จํานวน 12 ครั้ง - - - - แพร/ 

129 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ข*าราชการฝzายปกครอง 
จังหวัดมุกดาหาร 

คน 120 ไม/ใช*
งบประมาณ 

ร*อยละผู*เข*ารับการอบรมการป)องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ- 
มิชอบ มีความรู* ความเข*าใจ การป)องกนั 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ- 
มิชอบ 

ผู*เข*ารับการอบรมไม/น*อยกว/าร*อยละ 60 
ผ/านการประเมินผลการป)องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแนวทางที่ 
สนง.ป.ป.ช. จ.มุกดาหาร กําหนด 

- - - - มุกดาหาร 

130 เสริมสร*างจิตสํานึกด*าน
คุณธรรม จริยธรรมวินัย และ
ธรรมาภิบาลสําหรับบุคลากร 

คน 60 0.0050 ๑. เจ*าหน*าที่ในสังกัดมีความรู*  
ความเข*าใจ คิดเปeนร*อยละ ๙๐ ของ
กลุ/มเป)าหมาย 
๒. ผู*เข*ารับการฝsกอบรมไม/น*อยกว/า 
ร*อยละ ๙๐ มีความตระหนักรู*เกี่ยวกบั 
การทุจริตคอรัปชั่นและการปราบปราม
การทุจริต 

1.เจ*าหน*าที่ปราศจากการทุจริตเกี่ยวกบั 
การปฏิบัติราชการของเจ*าหน*าที่รัฐ 
2.ประชาชนมีความพึงพอใจต/อการปฏบิัติ
ราชการของเจ*าหน*าที่ของรัฐ 

- - - 0.0050 มุกดาหาร 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 

แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

131 โครงการอบรมสัมมนา
หลักสูตร อาสาสมัครด*านผัง
เมืองและพัฒนาเมือง "คลีนิก
ช/าง ช*างน*าว" 

คน 45 0.0430 ผู*เข*าร/วมโครงการมีความรู*ความเข*าใจ
ในขั้นตอนและกฎหมายถูกต*อง ไม/น*อย
กว/าร*อยละ 90 ของผู*เข*าอบรมทั้งหมด 

ผู*เข*าร/วมอบรมมีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบได*อย/างครบถ*วนและถูกต*อง ลด
ปwญหาการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 

- - 0.0430 - มุกดาหาร 

132 โครงการอบรมเพื่อเสริมสร*าง
จิตสํานึกด*านคุณธรรม 
จริยธรรม วินัย และ 
ธรรมาภิบาลสําหรับบุคลากร 

คน 21 ไม/ใช*
งบประมาณ 

ผู*เข*าอบรมมีความรู*ความเข*าใจ ไม/น*อย
กว/าร*อยละ ๘๐ ของผู*เข*าอบรมทั้งหมด 

บุคลากรมีความตระหนักและส/งเสริมให*
บุคลากรในสังกัดเปeนคนดีมีความซื่อสัตยH
สุจริตมีความรู*ความสามารถและทักษะใน
การปฏิบัติงาน รวมทั้งระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข*องในการปฏิบัติงานเพือ่ให*เปeนคนเก/ง
และสามารถทํางานได*สมบูรณHในเขตความ
รับผิดชอบของตนเอง และสร*างกลไกป)องกัน
ยับยั้งการทุจริต 

- - - - มุกดาหาร 

133 โครงการจัดการองคHความรู*
ด*านการป)องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

คน 21 ไม/ใช*
งบประมาณ 

ผู*เข*าอบรมมีความรู* ความเข*าใจ ด*าน
การป)องกันและปราบปรามการทุจริต      
ไม/น*อยกว/าร*อยละ 80 ของผู*เข*าอบรม
ทั้งหมด 

บุคลากร มีความรู* ความเข*าใจ ด*านการ
ป)องกันและปราบปรามการทุจริต 

- - - - มุกดาหาร 

134 จัดประชุมรณรงคHเผยแพร/
ข*อมูลความรู*เกี่ยวกับการ
ป)องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในหน/วยงาน 

คน 30 ไม/ใช*
งบประมาณ 

ข*าราชการปฏิบัติงานได*ถูกต*อง ข*าราชการปฏิบัติงานได*ถูกต*องตามระเบียบ
โดยเคร/งครัด 

- - - - ยโสธร 

135 กิจกรรม “เผยแพร/
ประชาสัมพันธHความรู* 
คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป)องกันและปราบปรามการ
ทุจริต” 

ครั้ง 4 ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนครั้งที่รณรงคH บุคลากรในหน/วยงานมีคุณธรรม จริยธรรม
และร/วมป)องกันปราบปรามการทุจริต 

- - - - ยโสธร 

136 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของข*าราชการ 
พนักงานราชการและลูกจ*าง
ฝzายปกครอง 

ครั้ง 1 ไม/ใช*
งบประมาณ 

ร*อยละ 85 ของผู*เข*ารับการฝsกอบรม
ตามโครงการฯ มีประสิทธภิาพในการ
ทํางานมากขึ้น 

ผู*เข*ารับการฝsกอบรมตามโครงการฯ มี
ประสิทธิภาพและมีจิตสํานึกในการต/อต*าน
การทุจริต 

- - - - ยโสธร 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 

แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

137 โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพสร*างความ
โปร/งใส ราชการใสสะอาด และ
ป)องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติงานบริการ
แก/ประชาชน 

คน 200 0.3000 ผู*เข*าร/วมสัมมนาฯ ได*รับการส/งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาให*กับข*าราชการ และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

1. ประชาชนได*รับการบริการด*วยความ
เสมอภาค โปร/งใสและเปeนธรรม  
2. สร*างภาพพจนHที่ดีต/อจังหวัดและกรมที่ดิน 

- - 0.3000 - ร*อยเอ็ด 

138 โครงการฝsกอบรมหลักสูตร 
"พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ*างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบยีบ
กระทรวงการคลังว/าด*วยการ
จัดซื้อจัดจ*างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560" 

คน 46 ไม/ใช*
งบประมาณ 

1.เจ*าหน*าที่พัสดุมีความรู*ความเข*าใจใน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ*างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังว/าด*วย
การจัดซื้อจัดจ*างและบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
2.เจ*าหน*าที่พัสดุดําเนินการบรรลุผล
สําเร็จในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ*าง
ตามแผนการใช*จ/ายเงิน 

1.เจ*าหน*าที่พัสดุระดับอําเภอ หวัหน*ากลุ/ม
งาน นักวิชาการ มีความรู*ความเข*าใจ
เกี่ยวกบัพระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจ*าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2.การบรรลุผลสําเร็จในการดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ*างเปeนไปตามเป)าหมายแผนการใช*
จ/ายเงินกิจกรรมตามแผน 

- - - - สงขลา 

139 ส/งเสริมให*มีระบบ/
กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ*าง
ที่มีความโปร/งใส และเป�ดเผย 
มีระบบป)องกันการทุจริต มี
การติดตามและรายงานผล 

- - ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนเรื่องร*องเรียนในการจัดซื้อจัด
จ*างตามแผนการจัดซื้อจัดจ*างประจําปm 

จํานวนเรื่องร*องเรียนในการจัดซื้อจัดจ*างตาม
แผนการจัดซื้อจัดจ*างประจําปm น*อยกว/า 
ร*อยละ 5 

- - - - สงขลา 

140 การเสริมสร*างระบบแจ*ง
เบาะแส การส/งเสริมการมีส/วน
ร/วมในการแก*ไขปwญหาทุจริต
กับประชาสังคม และ
ประชาชน เพื่อให*เกิดความ
มั่นใจ (ช/องทางการรับเรื่อง
ร*องเรียน ข*อคิดเห็น และ
ข*อเสนอแนะจากประชาชน) 

ช/องทาง 5 ไม/ใช*
งบประมาณ 

ร*อยละความสําเร็จของการเสริมสร*าง
ช/องทางแจ*งเบาะแสของสํานักงานฯ 

มีช/องทางแจ*งเบาะแสในการแก*ไขปwญหาการ
ทุจริต 

- - - - สงขลา 

141 โครงการเสริมสร*าง จริยธรรม 
คุณธรรม เสริมสร*างความรัก

คน 1,430 0.0050 ร*อยละ 80 ของผู*เข*าร/วมโครงการได*
น*อมนําหลักธรรมคําสอนทางศาสนาไป

ผู*เข*าร/วมโครงการได*น*อมนําหลักคําธรรมคํา
สอนทางศาสนาไปปรับใช*ในการดําเนินชีวิต

- - 0.0050 - สตูล 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 

แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ชาติและเสริมสร*างวินัยแก/คน
ในชาติ 

ปรับใช*ในการดําเนินชีวิตให*เปeนคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตยH 
สุจริต 

ให*เปeนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตยH สุจริต 

142 โครงการเสริมสร*างศักยภาพ
ชุมชนด*านการป)องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั จังหวัด
สตูล ประจําปmงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

รุ/น 6 0.3180 กลุ/มเป)าหมายเข*ารับการฝsกอบรมร*อย
ละ 90 

ผู*เข*ารับการอบรมมีความตระหนักเรื่องการ
ป)องกันปราบปรามการทุจริต 

- 0.3180 - - สตูล 

143 ประชุมประชาคม อปพร. 
จังหวัดสตูลด*านการป)องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

คน 100 ไม/ใช*
งบประมาณ 

อปพร.มีความมีความตั้งใจในนโยบาย
ดังกล/าว 

อปพร.ปฏิบัติงานด*วยความสุจริต - - - - สตูล 

144 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Work 
Shop) ปลุกจิตสํานึกป)องกัน
การทุจริต (ข*าราชการ
ส/วนกลาง/ภูมิภาค /ท*องถิ่น) 

คน 300 0.3156 1.จํานวนเรื่องร*องเรียนเจ*าหน*าที่ของรัฐ
เกี่ยวกบัการทุจริตประพฤติมิชอบ ลดลง
ร*อยละ 10                          
2.ร*อยละ 60 ของบุคลากรที่เข*าร/วม
โครงการมีความเข*าใจเรื่องการแยกแยะ
ผลประโยชนHส/วนตน/ส/วนรวม 

จํานวนข*าราชการ ถกูร*องเรียนกรณี ฝzาฝ�น
จริยธรรมและจรรยาบรรณข*าราชการลดลง 

- 0.3156 - - สมุทร 
ปราการ 

145 โครงการเสริมสร*างสมรรถนะ
งานส/งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการต/อต*านการ
ทุจริตของจังหวัด
สมุทรสงคราม 

คน 120 0.2700 ผู*เข*าร/วมการอบรมมีความรู*ความเข*าใจ
ด*านการส/งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
การต/อต*านการทุจริต     

เจ*าหน*าที่ของรัฐในจังหวัดสมุทรสงคราม
ได*รับความรู*ความเข*าใจด*านการส/งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและการต/อต*านการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น และสามารถนําไปใช*ในการ
ปฏิบัติงานได*อย/างมีประสิทธิภาพ 

- - 0.2700 - สมุทร 
สงคราม 

146 คัดเลือกข*าราชการกรมที่ดิน 
ผู*มีคุณธรรม จริยธรรมประจําปm 

ราย 1 ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนบุคลากรที่ได*รับการคัดเลือก - - - - - สิงหHบุรี 

147 คัดเลือกข*าราชการที่ดี
ประจําเดือน 

ราย 12 ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนบุคลากรที่ได*รับการคัดเลือก - - - - - สิงหHบุรี 

148 การเป�ดช/องทางการรับเรื่องร*องเรียน
ร*องทุกขHเจ*าหน*าที่เกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เรื่อง 0 ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนเรื่องร*องเรียน - - - - - สิงหHบุรี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 

แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

149 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และเพิ่มประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงานของสํานักงาน
ส/งเสริมการปกครองท*องถิ่น
จังหวัดสิงหHบุรี 

คน 27 0.01326 เสริมสร*างศักยภาพและประสิทธภิาพ
การปฏิบัติงาน และความรู*เกี่ยวกับการ
ป)องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให*แก/ข*าราชการ 
พนักงานและลูกจ*างในสังกัด 

ข*าราชการ พนักงานและลูกจ*างในสังกัดมี
ศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน
เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเข*าใจและห/างไกลการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- 0.01326 - - สิงหHบุรี 

150 โครงการจัดประชุมประชาคม
อาสาสมัครป)องกันภยัฝzายพล
เรือน (อปพร.) ระดับจังหวัด 
ประจําปm 2562 จังหวัด
สิงหHบุรี  
- จัดประชุมประชาคมเพื่อ
ชี้แจง นโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ และแนวทางพัฒนา
งานกิจการ อปพร. โดย
สอดแทรกสาระด*านการ
เสริมสร*างค/านิยมความซื่อสัตยH
สุจริตให*แก/ อปพร. ในการ
ป)องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ครั้ง 1 0.0150 100 คน/รุ/น - อปพร. ได*รับความรู*และตระหนักด*านการ
ป)องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 

- 0.0150 - - สิงหHบุรี 

151 โครงการพัฒนาความรู*ด*านงาน
พัสดุ 

ครั้ง 1 ไม/ใช*
งบประมาณ 

เจ*าหน*าที่ที่ปฏิบัติงานด*านพัสดุมีความ
เข*าใจและทําให*การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ*างมีประสิทธภิาพมากขึ้น 

- - - - - สุโขทัย 

152 ส/งเสริมการให*ข/าวสารข*อมูล
และการรับทราบแผนการ
ป)องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ 

ร*อยละ 95 ไม/ใช*
งบประมาณ 

ร*อยละ 95 ของเจ*าหน*าที่ในหน/วยงาน
ของรัฐได*รับทราบแผนการป)องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐและ
สามารถนําไปปฏิบัติได* 

- - - - - สุโขทัย 

153 การคัดเลือกบุคลากร
ผู*ปฏิบัติงานตามมาตรฐานทาง

ครั้ง 1 ไม/ใช*
งบประมาณ 

มีการคัดเลือกบุคลากรผู*ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมดีเด/น 

- - - - - สุโขทัย 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 

แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

คุณธรรมและจริยธรรมดีเด/น 
เพื่อเข*ารับการยกย/องชมเชย 
ว/าเปeนผู*ประพฤติปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม และเปeนผู*ทุ/มเทใน
การปฏิบัติงาน 

154 โครงการประชาสัมพันธHการ
ป)องกันและปราบปรามการ
ทุจริตตามนโยบายเน*นหนัก
ของกระทรวงมหาดไทย 

ครั้ง 1 ไม/ใช*
งบประมาณ 

ช/องทางการประชาสัมพันธHข*อมูลด*าน
การป)องกันและปราบปรามการทุจริตให*
ประชาชนทั่วไปได*รับทราบ 

- - - - - สุโขทัย 

155 โครงการสุโขทัยใสสะอาด/
ท*องถิ่นไทยใสสะอาด 

กิจกรรม 1 ไม/ใช*
งบประมาณ 

ส/วนราชการ/อปท. มีโครงการสุโขทัย 
ใสสะอาด/ท*องถิ่นไทยใสสะอาดหรือ
โครงการ/กิจกรรมในลักษณะเดียวกัน 

- - - - - สุโขทัย 

156 การเผยแพร/ข*อมูลข/าวสาร
เกี่ยวกบัการป)องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให*
ประชาชนทราบ 

ช/องทาง 1 ไม/ใช*
งบประมาณ 

ช/องทางการเผยแพร/ข*อมูลข/าวสาร
เกี่ยวกบัการป)องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให*ประชาชนทราบอย/างทั่วถึง 
และมีประสิทธภิาพ 

- - - - - สุโขทัย 

157 กิจกรรมการสร*างความรู*ความ
เข*าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรมข*าราชการ 

คน 27 ไม/ใช*
งบประมาณ 

ร*อยละของจาํนวนบุคลากรที่มีความรู*
ความเข*าใจเกีย่วกบัมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรมข*าราชการ 

บุคลากรในสังกัดมีความรู*ความเข*าใจ
เกี่ยวกบัมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
ข*าราชการ 

- - - - อํานาจเจริญ 

158 เผยแพร/ประชาสัมพันธHสร*าง
จิตสํานึกในการป)องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

- - ไม/ใช*
งบประมาณ 

ทุกส/วนราชการมีการประชาสัมพันธH 
สร*างจิตสํานึกในการป)องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ร*อยละ 90 ของบุคลากรภาครัฐได*รับ
ข/าวสารในการป)องกันและปราบปราม 
การทุจริต 

- - - - อุทัยธานี 
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ยุทธศาสตร!ที่ 1 “สร&างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต” 
กลยุทธ!ที่ 3 ประยุกต!หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป@นเครื่องมือต&านทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  

(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 
แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 กิจกรรมส/งเสริมให*บุคลากรใน
สังกัดกลุ/มงาน กสป.สป. เข*า
ร/วมในแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวข*องกับการ
ส/งเสริมการดําเนินชีวิตและ
การพัฒนาตนเองตามหลัก
ศาสนา ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ธรรมาภิบาล 

ร*อยละ ร*อยละ 
30 ของ
บุคลากร
ในสังกัด 
กสป.สป. 

ไม/ใช*
งบประมาณ 

ร*อยละ 30 ของบุคลากรในสังกัด 
กสป.สป. เข*าร/วมแผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม 

ร*อยละ 30 ของบุคลากรในสังกัด กสป.สป. 
ได*เข*าร/วมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

- - - - กสป.สป. 

2 กิจกรรมจัดมุมหนังสือ/การ
เผยแพร/องคHความรู*ที่เกี่ยวกับ
การส/งเสริมการดําเนินชีวิต
และการพัฒนาตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งหลักคุณธรรม จริยธรรม 
ธรรมาภิบาล 

เรื่อง 14 เรื่อง/
ปm 

ไม/ใช*
งบประมาณ 

จัดมุมหนังสือเผยแพร/ภายในกลุ/มงาน 
กสป.สป. จํานวน 14 เรื่องต/อปm 

บุคลากรในกลุ/มงาน กสป.สป.มีช/องทาง
สําหรับศึกษา/พัฒนาองคHความรู*ในการ
ดําเนินชีวิต 

- - - - กสป.สป. 

3 กิจกรรมเผยแพร/ข*อมูล
ข/าวสาร/ความรู* เกีย่วกบัการ
ส/งเสริมการดําเนินชีวิตและ
การพัฒนาตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม  
ธรรมาภิบาล บนเว็บไซตHของ 
กสป.สป. 

เรื่อง จํานวน 7 
เรื่อง/ปm 

ไม/ใช*
งบประมาณ 

เผยแพร/ข*อมูลฯ บนเว็บไซตHของ 
กสป.สป. จํานวน 7 เรื่องต/อปm 

บุคลากรทั่วไป สามารถศึกษา/พัฒนาองคH
ความรู*ในการดําเนินชีวิตฯ ได*ผ/านทาง
เว็บไซตHของ กสป.สป. 

- - - - กสป.สป. 

4 กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการ
พระราชดําริ ตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาท และหลักปรัชญา

กิจกรรม 1 0.0503 ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการศึกษาดูงานโครงการ
พระราชดําริ ตามรอยเบื้องพระยุคล

บุคลากรผู*เข*าร/วมโครงการฯ ได*รับการ
ส/งเสริมและพัฒนาจิตใจและพฤติกรรมอันดี
งามที่ควรปฏิบัติแก/ข*าราชการประพฤติตน

- 0.0503 - - ปภ. 



101 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  

(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 
แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

เศรษฐกิจพอเพียง บาท และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ปm 2562 

เปeนบุคลากรที่ดีตามรอยพระยุคลบาทและ
ดํารงตนตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 

5 โครงการอบรม/สัมมนาการ
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงส/งเสริมให*มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยา
ข*าราชการให*ความรู*เกี่ยวกบั
วินัยประมวลจริยธรรม 

โครงการ 1 0.0500 ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสร*าง
จิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
ข*าราชการปm 2562 

บุคลากรผู*เข*ารับการอบรมได*ความรู*เกี่ยวกับ
ประมวลจริยธรรม มีความเข*าใจในการ
ปฏิบัติราชการตามประมวลจริยธรรมรวมทั้ง
กฎหมาย ระเบียบ และข*อบังคับที่เกี่ยวข*อง
ในการปฏิบัตหน*าที่และการปฏิบัติตนและ
ปลุกจิตสํานึกในการปฏบิัติราชการอย/างมร
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมมี
ประสิทธิภาพ มีจิตใจที่พร*อมจะบริการ
ประชาชน 

0.0500 - - - ปภ. 

6 ประเมินความเสี่ยงทุจริต โครงการ 1 0.1000 ร*อยละความสําเร็จตามแผน ผลการประเมินฯ และแนวทางจัดการฯ - - - 0.1000 กฟน. 

7 ตรวจสอบกระบวนการงานที่มี
โอกาสเกิดทุจริต และเผยแพร/
ประเด็นตรวจพบทางเว็บไซตH
ของหน/วยงาน เพื่อสร*างความ
ตระหนัก/ลดความเสี่ยงการ
เกิดทุจริต 

โครงการ 1 ไม/ใช*
งบประมาณ 

ร*อยละความสําเร็จตามแผน กระบวนงานที่มีโอกาสเกิดการทุจริต ได*รับ
การตรวจสอบ 

- - - - กฟน. 

8 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ระยะ 
เวลา

ดําเนิน 
การ 

แล*วเสร็จ
ภายใน
เดือน

กันยายน 
2562 

ไม/ใช*
งบประมาณ 

ผลการสํารวจความพึงพอใจในการเข*า
ร/วมกิจกรรมมากกว/าร*อยละ 80 

- - - - - กปน. 

9 โครงการสัมมนาและศึกษาดู
งานตามศาสตรHพระราชา 

คน 110 0.1500 จํานวนผู*เข*าร/วมกิจกรรม เปeนการเรียนรู*ส/งเสริมให*ปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- 0.1500 - - อจน. 

10 กิจกรรมยกย/องเชิดชูเกียรติที่ดํารง
ตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ครั้ง 1 ไม/ใช*
งบประมาณ 

1 ครั้ง อยู/ระหว/างดําเนินการ - - - - กทม. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  

(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 
แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

11 โครงการภูมิปwญญาท*องถิ่นตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

คน 300 0.1000 ครูและนักเรียนสามารถนําความรู*มา
ขยายผลในสถานศึกษาร*อยละ 80 

บุคลากรทางการศึกษามีความรู*และดํารงตน
ตามหลักปรัชญาพอเพียงและสามารถขยาย
ผลสู/นักเรียนได* 

- - - 0.1000 เมืองพัทยา 

12 โครงการเสริมสร*างคุณธรรม 
จริยธรรม วินัยและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การปฏิบัติราชการและการ
ดําเนินชีวิตแก/ข*าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชนจังหวัด
นนทบุรี 

คน 43 0.0050 ผู*เข*ารับการฝsกอบรม สามารถนําหลัก
คุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ความรู* และ
ประสบการณHที่ได*รับไปปรับใช*ในการ
ปฏิบัติงานและชีวิตประจาํวันได* 

ผู*เข*าร/วมโครงการผ/านการฝsกอบรมโครงการ
ส/งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข*าราชการ และ
เจ*าหน*าที่ของรัฐยุคใหม/ มีความรู* ความ
เข*าใจในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
โดยยึดมั่นในความถูกต*องชอบธรรม   
มีคุณธรรม จริยธรรม มีหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเปeนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใน
การดําเนินชีวิต และการทํางานให*บรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป)าหมาย 

0.0050 - - - นนทบุรี 

13 ส/งเสริมการปฏิบัติงาน โดยจัด
ให*มีการสอนแนะการเรียนรู* 
และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและวินัยแก/
บุคลากรภายในหน/วยงาน 

คน 20 ไม/ใช*
งบประมาณ 

ร*อยละเฉลี่ยถ/วงน้ําหนักของบุคลากรที่
เข*าร/วมกิจกรรมมีความเข*าใจและนําไป
ประยุกตHใช* ร*อยละ 85 

เสริมสร*างจิตสํานึก ค/านิยมให*สํานักงานที่ดิน
จังหวัดปทุมธานีบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

- - - - ปทุมธานี 

14 การประกาศเจตนารมณHการ
ขับเคลื่อน พช.พิจิตร คุณธรรม 
ด*วยคุณธรรม มีน้ําใจ 
รับผิดชอบ จิตอาสา ภายใต*
การนําด*วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1 72 คน ไม/ใช*
งบประมาณ 

ข*าราชการทุกคนรับทราบ และถือ
ปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณH 

กระตุ*นให*ทุกภาคส/วนตระหนักและเข*ามา 
มีส/วนร/วมไม/ทนต/อการทุจริตทุกรูปแบบ  
และสร*างภูมิคุ*มกันด*านจิตใจให*บุคลากรของ
จังหวัดพิจิตรส/งผลให*เกิดพฤติกรรมในเชิง
สร*างสรรคHและความสงบเรียบร*อยของสังคม
และประเทศชาติต/อไป 

- - - - พิจิตร 

15 กิจกรรมดําเนินการป)องกัน
และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ/ กิจกรรมทํา
ความดีของสํานักงานป)องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสิงหHบุรี ได*แก/ การ

จํานวน
ครั้ง 

12 0.0050 เจ*าหน*าที่ของสํานักงานฯ เจ*าหน*าที่ของสํานักงานฯ ได*มีส/วนร/วมและ
เกิดความภาคภูมิใจในการป)องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
การทํากจิกรรม รวมทั้งได*รับความรู*และ
ความเข*าใจที่เกีย่วข*องกับบทบาทหน*าที่ของ
ตนเอง 

- - - 0.0050 สิงหHบุรี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  

(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 
แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ประชุมประจําเดือนของ
สํานักงานฯ  การออกหน/วย
นิทรรศการโครงการบําบัดทุกขH
บํารุงสุขสร*างรอยยิ้มให*
ประชาชนของจังหวัดสิงหHบุรี 
ร/วมกิจกรรมทําความดีต/างๆ 

16 กิจกรรมส/งเสริมเจ*าหน*าที่ใน
สังกัดให*เข*าร/วมในแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข*อง
กับการส/งเสริมการดําเนินชีวิต
และการพัฒนาตนเองตามหลัก
ศาสนา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาล 

ร*อยละ 30 ไม/ใช*
งบประมาณ 

ร*อยละ 30 ของเจ*าหน*าที่ในสังกัดเข*า
ร/วมในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข*องกับการส/งเสริมการดําเนินชีวิต
และการพัฒนาตนเองตามหลักศาสนา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งหลักคุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาล 

- - - - - สุโขทัย 

17 โครงการสัมมนา "จังหวัด
คุณธรรมสืบสานพระราช
ปณิธานตามรอยพระยุคลบาท" 

คน 200 0.0300 ผู*เข*าร/วมโครงการที่มีความรู*ความเข*าใจ ร*อยละ 83 - 0.0300 - - อ/างทอง 
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ยุทธศาสตร!ที่ 1 “สร&างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต” 
กลยุทธ!ที่ 4 เสริมพลังการมีส�วนร�วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส�วนเพื่อต�อต&านการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  

(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 
แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 แผนงานส/งเสริมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรHชาติฯ 
กิจกรรมบูรณาการระหว/าง
ส/วนราชการ หน/วยงาน เพือ่
จัดทําแผนปฏบิัติการป)องกัน
และปราบปรามการทุจริต
จังหวัดกําแพงเพชร ประจาํปm 
2562 

แผน 1 ไม/ใช*
งบประมาณ 

จังหวัดกําแพงเพชรมีแผนปฏิบัติการ
ป)องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจําปm 2562 

มีกรอบแนวทางดําเนินงานขับเคลื่อนด*าน
การปราบปรามการทุจริตของจังหวัด 
ประจําปm 2562 

- - - - กําแพงเพชร 

2 การให*ความรู*เกีย่วกับการ
ป)องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 
ในโครงการฝsกอบรมหลักสูตร
ต/างๆ 

ครั้ง 5 ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนครั้งของการให*ความรู*เกี่ยวกับ
การป)องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบในโครงการฝsกอบรม
หลักสูตรต/างๆ 

ผู*เข*ารับการฝsกอบรมมีความรู* และเข*าเปeน 
ส/วนร/วมในการเปeนเครือข/ายเฝ)าระวังและ 
แจ*งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข*าราชการ 

- - - - ปทุมธานี 

3 โครงการเพิ่มศักยภาพและการ
มีส/วนร/วมของเครือข/าย
อาสาสมัครป)องกันภยั 
ฝzายพลเรือนหรือภาค
ประชาชนในการสอดส/องเฝ)า
ระวังและแจ*งเบาะแส 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข*าราชการและเจ*าหน*าที่
ในสังกัด 

จํานวน
ครั้ง 

1 ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนครั้งที่ดําเนินการสอดแทรกให*
ความรู*เกี่ยวกับการแจ*งเบาะแสการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในการประชุม
ประชาคม อปพร.ระดับจังหวัด และ 
ศ.ปภ.เขต 

เครือข/ายอาสาสมัครป)องกันภัยฝzายพลเรือน 
หรือภาคประชาชนมีความรู*เกีย่วกับการ
ป)องกันฯ และเข*าเปeนส/วนร/วมในการเปeน
เครือข/ายสอดส/องเฝ)าระวังและแจ*งเบาะแส
การทุจริตและประพฤติมิชอบของข*าราชการ 

- - - - ปทุมธานี 

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรHการ
พัฒนาจังหวัดยโสธร ด*วยการ
เสริมสร*างค/านิยม ปลูก
จิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม 

คน 500 0.2960 หัวหน*าส/วนราชการประจาํจังหวัดทุก
ส/วนราชการ นายอําเภอ ผู*บริหาร 
สถานศึกษา ผู*บริหารและข*าราชการ
องคHกรปกครองส/วนท*องถิ่น และ
ข*าราชการผู*ปฏิบัติหน*าที่ในจังหวัด

หัวหน*าส/วนราชการประจาํจังหวัดทุกส/วน
ราชการ นายอาํเภอ ผู*บริหาร สถานศึกษา 
ผู*บริหารและข*าราชการองคHกรปกครองส/วน
ท*องถิ่น และข*าราชการผู*ปฏิบัติหน*าที่ใน
จังหวัดยโสธร จาํนวน 500 คน ผ/านการ

- 0.2960 - - ยโสธร 



105 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  

(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 
แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

และการต/อต*านการทุจริตใน
ภาครัฐ ประจําปmงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ยโสธร จํานวน 500 คน ผ/านการ
ฝsกอบรมโครงการฯ ร*อยละ 80 

ฝsกอบรมโครงการฯ  

5 โครงการพัฒนาเครือข/าย
สารสนเทศของที่ทําการ
ปกครองจังหวัดสตูล (ศูนยH
ข*อมูลข/าวสารออนไลนH) 

เว็บไซตH 1 0.0050 ร*อยละ 80 ของผู*ใช*บริการเวบ็ไซตHมี
ความพึงพอใจต/อการเผยแพร/ข*อมูล
ข/าวสาร 

การเผยแพร/ข*อมูลข/าวสารการจัดซื้อจัดจ*าง
ให*เปeนไปตามระเบียบกฎหมายที่กาํหนด มี
ความโปร/งใส ตรวจสอบได* และทําให*
ประชาชน ภาคเอกชนหน/วยงานต/างๆ 
ได*รับทราบข*อมูลการจัดซื้อจัดจ*างอย/าง
ทั่วถึง 

- 0.0050 - - สตูล 

6 พัฒนาและเสริมสร*างความรู*
ด*านป)องกันและปราบปราม
การทุจริตแก/เครือข/ายภาค
ประชาชน 

ครั้ง 1 ไม/ใช*
งบประมาณ 

เครือข/ายภาคประชาชนได*รับการพัฒนา
ความรู*ด*านการป)องกันและปราบปราม
การทุจริต 

- - - - - สุโขทัย 
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ยุทธศาสตร!ที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต&านการทุจริต” 
กลยุทธ!ที่ 3 สนับสนุนให&ทุกภาคส�วนกําหนดกลยุทธ!และมาตรการสําหรับเจตจํานงในการต�อต&านการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  

(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 
แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 กิจกรรมการกําหนดกลยุทธH
และมิตรภาพในการต/อต*าน
การทุจริต 

ครั้ง 1 ไม/ใช*
งบประมาณ 

1. ระดับความสําเร็จในการขยายผลการ
ศึกษาวิจยัแนวทางการกําหนดกลยุทธH
และมาตรการสําหรับเจตจํานงในการ
ต/อต*านการทุจริตในระดับท*องถิ่นและ
ระดับชาติ 
2. มีการประสานความร/วมมือระหว/าง
ภาคส/วนต/างๆ ในการกาํหนดกลยุทธH
และมาตรการสําหรับเจตจํานงในการ
ต/อต*านการทุจริต 

- - - - - สุโขทัย 
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ยุทธศาสตร!ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
กลยุทธ!ที่  1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  

(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 
แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 การประเมินความเสี่ยงต/อการ
ทุจริต 

จํานวน 1 0.0200 จัดทําแผนประเมินความเสี่ยงจาํนวน 1 
เรื่อง แล*วเสร็จภายใน 30 กันยายน 
2562 

- 0.0200 - - - กปน. 

2 การบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 

- - ไมใช*
งบประมาณ 

ร*อยละความสําเร็จของการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน 

- - - - กทม. 

3 การเบียดบังเวลาราชการ ไม/มีเรื่อง
ร*องเรียน 

ร*อยละ 
100 

ไมใช*
งบประมาณ 

1. ความสําเร็จของการควบคุมและ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ*าหน*าที่
ที่ได*รับมอบหมาย 
2. ไม/ปรากฏเรื่องร*องเรียนด*านการ
ทุจริตเบียดบังเวลาราชการ 

ไม/ปรากฏเรื่องร*องเรียนด*านการทุจริตเบียด
บังเวลาราชการ 

- - - - กทม. 

4 การเรียกรับผลประโยชนH - - ไมใช*
งบประมาณ 

1. ความสําเร็จของการจัดให*มีคู/มือ
ติดต/องานสําหรับประชาชนและป)าย
แผนผังแสดงขั้นตอนการติดต/อราชการ
ระยะเวลาดําเนินการป)ายแสดงอัตรา
ค/าธรรมเนียม ค/าปรับอย/างชัดเจน 
2. ความสําเร็จของจัดทําระบบเรียกคิว
การให*บริการก/อน-หลังครอบคลุมทุก
งานบริการ 
3. ความสําเร็จในการเพิ่มช/องทางการ
รับเรื่องร*องเรียนการทุจริตมากกว/า  
1 ช/องทาง 
4. เจ*าหน*าที่ที่กระทําการทุจริตได*รับ
การลงโทษในฐานความผิดที่กระทํา 
5. ความสําเร็จในการจัดทํารายงานผล
การตรวจสอบความถกูต*องของการ
ปฏิบัติงานทะเบียนทุกเรื่องในแต/ละวัน 
เพื่อรายงานให*ผู*บังคับบัญชา 

1. คู/มือติดต/องานสําหรับประชาชนและป)าย
แผนผังแสดงขั้นตอนการติดต/อราชการ
ระยะเวลาดําเนินการป)ายแสดงอัตรา
ค/าธรรมเนียม ค/าปรับอย/างชัดเจน 
2. มีระบบเรียกคิวการให*บริการ ก/อน-หลัง 
ครอบคลุมทุกงานบริการ 
3. มีช/องทางการรับเรื่องร*องเรียนการทุจริต
เพิ่มขึ้น 

- - - - กทม. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  

(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 
แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

5 การใช*รถยนตHสายตรวจอย/าง
ไม/เหมาะสม 

รายงาน
การใช*
รถยนตH 

ทุกเดือน ไมใช*
งบประมาณ 

1. ความสําเร็จของการตรวจสอบใบขอ
อนุญาตการใช*รถยนตHส/วนกลางและ
แบบรายงานการใช*รถยนตH 
2. ความสําเร็จในการจัดทําแนวทางการ
ปฏิบัติมาตรการ การควบคุมการใช*
รถยนตHส/วนกลาง 
3. พนักงานขับรถยนตHและเจ*าหน*าที่
เทศกิจมีความตระหนักทราบถึง
กฎระเบียบในการใช*รถยนตHส/วนกลาง 

1. มีใบขออนุญาตการใช*รถยนตHส/วนกลาง
และแบบรายงานการใช*รถยนตH 
2. แนวทางการปฏบิัติมาตรการ การควบคุม
การใช*รถยนตHส/วนกลาง 
3. พนักงานขับรถยนตHและเจ*าหน*าที่เทศกิจ
มีความตระหนักทราบถึงกฎระเบยีบในการ
ใช*รถยนตHส/วนกลาง 

- - - - กทม. 
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ยุทธศาสตร!ที่ 4 “พัฒนาระบบป8องกันการทุจริตเชิงรุก” 
กลยุทธ!ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป8องกันการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  

(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 
แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 กิจกรรมตรวจสอบภายในอย/าง
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

โครงการ 1 ไม/ใช*
งบประมาณ 

การตรวจสอบด*านการเงิน บัญชีและ
ด*านการปฏิบัติงานตามระเบียบ/
ข*อกําหนด 

- - - - - สุโขทัย 

2 แผนการตรวจสอบการเงิน 
บัญชีและการพัสดุขององคHกร
ปกครองส/วนท*องถิ่นในจังหวัด
สุโขทัย 

ครั้ง 1 ไม/ใช*
งบประมาณ 

การตรวจสอบด*านการเงินขององคHกร
ปกครองส/วนท*องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย 

- - - - - สุโขทัย 
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ยุทธศาสตร!ที่ 4 “พัฒนาระบบป8องกันการทุจริตเชิงรุก” 
กลยุทธ!ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดปLญหาการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  

(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 
แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 การทบทวนคู/มือการ
ดําเนินงานให*ทันกับ
สภาวการณHที่เปลี่ยนแปลงไป 
หรือการปรับปรุงพัฒนา
แนวทาง ขั้นตอน วธิีการ
ปฏิบัติงาน ประกาศ คําสั่ง 
กฎระเบียบบางประการที่
พบว/าเสี่ยงต/อการกระทําทุจริต 

ครั้ง 1 ไม/ใช*
งบประมาณ 

คู/มือการปฏิบัติงานเพือ่ส/งเสริมให*เกิด
ส/วนราชการเปeนองคHกรโปร/งใส 

- - - - - สุโขทัย 
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ยุทธศาสตร!ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ!ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร&องเรียนการทุจริตให&มีประสิทธิภาพ 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  

(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 
แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 การทบทวนระบบการรับเรื่อง
ร*องเรียน/ร*องทุกขH 

ระบบ 1 ไม/ใช*
งบประมาณ 

มีการทบทวนระบบการรับเรื่อง
ร*องเรียน/ร*องทุกขH ทั้งภายในและ
ภายนอก 

ส/งเสริมกระบวนการรับเรื่องร*องเรียนร*อง
ทุกขHให*มีความเข*มแข็งและครอบคลุม 

- - - - อจน. 

2 กิจกรรมรับเรื่องร*องเรียนผ/าน
ระบบเรื่องราวร*องทุกขHของ
กรุงเทพหมานคร (MIS) 

ร*อยละ 100 ไม/ใช*
งบประมาณ 

ร*อยละของเรื่องร*องเรียนผ/านช/องทาง 
1555 ได*รับการแก*ไข 

ร*อยละ 100 - - - - กทม. 

3 กิจกรรมการสร*างช/องทางรับ
เรื่องร*องเรียนผ/านทางเว็บไซตH/
สื่อสังคมออนไลนH 

ช/องทาง 2 ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนช/องทางรับเรื่องร*องเรียนผ/าน
ทางเว็บไซตH/สื่อสังคมออนไลนH 

ไม/น*อยกว/า 2 ช/องทาง - - - - กทม. 

4 มาตรการป)องกันการทุจริต
และสร*างความโปร/งใสในการ
ดําเนินงานทะเบียนและบัตร
ประจําตัวประชาชน 

- - งบฯ ประจํา สร*างความโปร/งใสในการบริการ
สาธารณะให*ประชาชนได*ความพึงพอใจ
ทัดเทียมกันไม/เลือกปฏิบัติเพิ่มขึ้นร*อย
ละ 100 

ไม/มีการทุจริตคอรHรัปชั่นในการดําเนินงาน
ทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน 

- - - ต.ค.61 - 
ก.ย.62 

เมืองพัทยา 

5 ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร*องเรียนการทุจริตให*มี
ประสิทธิภาพ 

ช/องทาง 5 ไม/ใช*
งบประมาณ 

เพิ่มจํานวนช/องทางการรับเรื่องร*องเรียน
ให*มีหลากหลายยิ่งขึ้น 

ประชาชนสามารถร*องเรียนได*ตลอดเวลา - - - - นครสวรรคH 

6 การรับเรื่องร*องเรียน  
ข*อคิดเห็น ข*อเสนอแนะจาก
ประชาชน 

ช/องทาง 5 ไม/ใช*
งบประมาณ 

จํานวนช/องทางการรับเรื่องร*องเรียน 
ข*อคิดเห็น ข*อเสนอแนะจากประชาชน 

อย/างน*อย จาํนวน 5 ช/องทาง (ตู*รับเรื่อง,
โทรศัพทH,ด*วยตนเอง,ไปรษณียH,อินเทอรHเน็ต)  

- - - - แพร/ 

7 ส/งเสริมการมีส/วนร/วมของทุก
ภาคส/วน โดยเสริมสร*างกลไก
หรือช/องทางการรับเรื่อง
ร*องเรียน ข*อคิดเห็น 
ข*อเสนอแนะจากประชาชน 
และทุกภาคส/วน 

ช/องทาง 1 ไม/ใช*
งบประมาณ 

มีกลไกหรือช/องทางการรับเรื่อง
ร*องเรียน ข*อคิดเห็น ข*อเสนอแนะจาก
ประชาชน และทุกภาคส/วน 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป)องกันการ
ทุจริต 

- - - - สุโขทัย 
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ยุทธศาสตร!ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ!ที่ 5 บูรณาการข&อมูลและข�าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป8าหมายดําเนินงาน งบประมาณ  

(ล&านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ! 
แผนการดําเนินงานและใช&จ�ายงบประมาณ (ล&านบาท) 

หน�วยงาน 
หน�วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 การป)องกันผู*แจ*งเบาะแสการ
ทุจริตคอรHรัปชั่น- 

- - ไม/ใช*
งบประมาณ 

ผู*แจ*งเบาะแสการทุจริตคอรHรัปชั่นได*รับ
การคุ*มครอง 

ผู*แจ*งเบาะแสการทุจริตคอรHรัปชั่นได*รับการ
คุ*มครอง 

- - - - กทม. 

 


