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แบบรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการป�องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย (งบบูรณาการฯ) 

� ผลงานป%งบประมาณ พ.ศ. 2561    � รอบ 6 เดือน      � รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม) 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

ยุทธศาสตร5ที่ 1 “สร:างสังคมที่ไม8ทนต8อการทุจริต” 
กลยุทธ5ที่ 2 ส8งเสริมให:มีระบบและกระบวนการกล8อมเกลาทางสังคมเพื่อต:านทุจริต 

1 โครงการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย�
ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต
กระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.) 
และศูนย�ปฏบิัติการต�อต�านการ
ทุจริตจังหวัด (ศปท.จ.) 

มีการบูรณาการการ
ขับเคลื่อนงานด�านการ
ป,องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน�วยงานและลงสู�
พื้นที่ 76 จังหวัด ให�เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

จังหวัด 
/แห�ง 

76 
จังหวัด 
และ 
ศปท. 
1 แห�ง 

ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามภารกจิ 

16,848,000 - 16,848,000 4,242,747.05 ศปท. 

 2 โครงการเสริมสร�างคุณงามความดี
ของคนมหาดไทย 

จํานวนผู�เข�ารับการอบรม คน 210 ผู�เข�ารับการอบรมมีความรู�
มากขึ้น 

1,471,900 
 

- 1,471,900 
 

1,159,986 สป. 
(สดร.) 

3 โครงการอบรมเพื่อป,องกันการ
ก�อให�เกิดการทุจริตหรือการใช�
งบประมาณที่ไม�เหมาะสม 

จํานวนผู�เข�ารับการอบรม คน 180 ร�อยละความพึงพอใจใน
ความรู�ที่ได�รับหลังอบรม 

333,100 - 333,100 319,700 สป. 
(ตภ.มท) 

4 โครงการอบรมรณรงค�ให�ข�าราชการ
ตระหนักรู�เรื่องผลประโยชน�ทับซ�อน
หรือความขัดแย�งกันระหว�าง
ผลประโยชน�ส�วนตนและ
ผลประโยชน�ส�วนรวม 

จํานวนผู�เข�ารับการอบรม คน 200 ผู�เข�ารับการอบรมจํานวน 
200 คน มีความรู� ความ
เข�าใจและตระหนักรู�เกี่ยวกับ
ผลประโยชน�ทับซ�อนมากขึ้น 

486,600 
 

- 486,600 
 

448,856 สป. 
(กจ.) 

5 โครงการปลูกจิตสํานึก จริยธรรม
และคุณธรรมให�กับบุคลากรภาครัฐ 
กระทรวงมหาดไทย เพือ่การมีส�วน
ร�วมกับทุกภาคส�วนในการป,องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

จํานวนผู�เข�ารับการอบรม คน 120 - มีผู�เข�ารับการฝEกอบรมจาก
สํานักงานจังหวัด หน�วยงาน
ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หน�วยงานระดับกรม 
รัฐวิสาหกิจ และ
กรุงเทพมหานคร จํานวน 
150 คน  
- ผู�เข�ารับการอบรมมีความรู�
ความเข�าใจหลังการฝEกอบรม

388,400 - 388,400 379,788 สป. 
(สกม.) 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

เพิ่มขึ้น และสามารถนํา
ความรู�ที่ได�รับไปใช�ในการ
ปฏิบัติงานในหน�าที่ เพื่อ
ป,องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเชิงบูรณาการ โดยมี
ส�วนร�วมกับทุกภาคส�วน 

6 โครงการข�าราชการกรมที่ดินยุคใหม� 
ไม�รับ ไม�โกง 

จํานวนผู�เข�ารับการอบรม คน 500 ผู�เข�ารับการอบรมมีความรู�
มากขึ้น 

2,586,600 - 2,586,600 2,008,691.45 ทด. 

7 โครงการเสริมสร�างความรู�ด�านการ
ป,องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให�เจ�าหน�าที่ของรัฐ
ประจําจังหวัดกระบี ่ปHงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ร�อยละของผู�อบรมสัมมนามี
ความรู�ในหลักสูตรที่กําหนด
เพิ่มขึ้น ค�าเป,าหมายร�อยละ 
80 

คน 160 เจ�าหน�าที่ของรัฐในสังกัด
ราชการส�วนกลางและส�วน
ภูมิภาคของจังหวัดกระบี ่มี
ความรู�และนําความรู�มาใช�-
ประโยชน�ในการปฏิบัติ
ราชการ เกิดความเข�าใจและ
ตระหนักถึงปIญหาและ
ผลเสียของการทุจริตคอร�รัป
ชัน รวมทั้งลดปIญหาการ
ร�องเรียน ร�องทุกข� ที่กล�าว 
โทษเจ�าหน�าที่กระทําการ
ทุจริต 

304,400 - 304,400 304,400 กระบี ่
 

8 โครงการฝEกอบรมเพิ่มทักษะการ
ให�บริการ (Service mind) เพื่อ
เสริมสร�างค�านิยมและ ปลูก
จิตสํานึกในการปฏิบัติงาน 

ร�อยละ 80 ของผู�เข�าร�วม
โครงการมีความรู�ในการเพิ่ม
ทักษะการให�บริการ 
(Service mind)  

คน 200 ผู�เข�ารับการอบรมมีความรู�
ความเข�าใจในงานบริการ
และมีจิตสํานึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงานด�วยความโปร�งใส 

124,800 - 124,800 124,300 กาญจนบุรี 
 

9 โครงการป,องปราม ยบัยั้งการทุจริต
ของบุคลากรและองค�กรใน
หน�วยงานภาครัฐ 
 

ร�อยละ 80 ของผู�เข�าร�วม
อบรมมีส�วนร�วมในการ 
ป,องกันและปราบปราม 
การทุจริต 

คน 300 จังหวัดกําแพงเพชรมี
เครือข�ายต�อต�านการทุจริต
เพิ่มขึ้น 

300,000 - 300,000  กําแพงเพชร 
 

10 โครงการการพัฒนาเพื่อยกระดับ
คุณธรรมจริยธรรมของข�าราชการ 
และบุคลากรภาครัฐในจังหวัด
ขอนแก�น 

ร�อยละ 80 ของผู�เข�ารับการ
อบรมมีจิตสํานึกคุณธรรม
จริยธรรม สามารถไปใช�ใน
การปฏิบัติงาน 

คน 80 ข�าราชการและเจ�าหน�าที่ของ
มีค�านิยมในการปฏิบัติงานที่
มุ�งเพิ่มสรรถนะและพัฒนา
ระบบราชการไทยเพื่อ
ประโยชน�สุขของประชาชน 

81,300 - 81,300  ขอนแก�น 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

11 โครงการเสริมสร�างเกียรติภูมิ
ข�าราชการ : สํานึกข�าราชการไทย
ไม�โกงจังหวัดจันทบุรี 

ข�าราชการร�อยละ 80  คน 212 - 129,200 - 129,200 129,200 จันทบุรี 
 

12 โครงการพัฒนาองค�กรแห�งการ
เรียนรู�เสริมสร�างสมรรถนะ และจิต
สาธารณะเพื่อป,องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแก�บุคลากร 

จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ
ผ�านการฝEกอบรม จาํนวน 
215 คน 

คน 215 ข�าราชการที่เข�าร�วมโครงการมี
ความรู�ความเข�าใจ และปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม ร�อยละ 
80 

129,500 - 129,500 129,500 ชลบุรี 
 

13 โครงการเสริมสร�างความรู�ด�าน
กฎหมายเกีย่วกับการตรวจสอบการ
ทุจริต 
 

จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ
ผ�านการฝEกอบรม จาํนวน 
440 คน 

คน 440 ผู�นําภาคราชการที่เข�าร�วม
โครงการมีความรู�ความเข�าใจ
ในปIญหาการทุจริตและมี
ความสามารถตรวจสอบการ
ทุจริต 

264,000 - 264,000 264,000 ชลบุรี 
 

14 โครงการการสัมมนาให�ความรู�ให�กับ
ข�าราชการของหน�วยงานและ
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นเข�าร�วม
โครงการป,องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

จํานวนบุคลากรเข�ารับการ
ฝEกอบรม 

คน 300 บุคลากรที่ได�รับการอบรม
สามารถนําความรู�ที่ได�มา
ปรับใช�ในการทํางานได�อย�าง
ถูกต�อง 

197,600 - 197,600 197,600 ชัยนาท 
 

15 โครงการสร�างความตระหนักรู� การ
ป,องกัน และปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ ให�แก�ข�าราชการ
กลุ�มเสี่ยงของจังหวัดชัยภูมิ 

ข�าราชการ เจ�าหน�าที่
สามารถนําความรู�ไปใช�ใน
การปฏิบัติราชการด�วยความ
โปร�งใสสุจริต ร�อยละ 100 

คน 200 ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของ
ส�วนราชการในจังหวัดชัยภูมิ 
มีความรู�เกี่ยวกับระเบยีบ 
กฎหมาย ที่เกี่ยวข�องกับ
ผลประโยชน�ทับซ�อน 
ระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัด
จ�างระเบียบ/วธิีการทาง
งบประมาณ และนํามาเปXน
แนวทางในการปฏิบัติงาน
เพื่อป,องกันปราบปรามการ
ทุจริต 

155,500 - 155,500 155,525 ชัยภูมิ 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

16 โครงการการอบรมให�ความรู� ปลูก
จิตสํานึกในการป,องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

1. ร�อยละ 85 ของ
เจ�าหน�าที่สํานักงานเกษตร
จังหวัดชุมพร และเกษตรกร
เครือข�ายของสํานักงาน
เกษตรจังหวัดชุมพร มี
ความรู�ความเข�าใจเรื่องการ
ป,องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
2. ร�อยละ 85 ของ
เจ�าหน�าที่สํานักงานเกษตร
จังหวัดชุมพร และเกษตรกร
เครือข�ายของสํานักงาน
เกษตรกรจังหวัดชุมพร ร�วม
เปXนเครือข�ายการเฝ,าระวัง
ติดตามตรวจสอบการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน 

คน 158 ไม�มีการร�องเรียนการทุจริตที่
เกี่ยวข�องกับการดําเนิน
กิจกรรมต�าง ๆ ของ
สํานักงานเกษตรจังหวัด
ชุมพร 

103,100 - 103,100 84,123 ชุมพร 
 

17 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ข�าราชการต�านโกง 

ข�าราชการจํานวน 300 คน  คน 300 - 225,000 - 225,000  เชียงราย 
 

18 โครงการสร�างค�านิยมและปลูก
จิตสํานึกในการปฏิบัติงานให�
บุคลากรของรัฐจังหวัดเชียงราย 

บุคลากรจํานวน 300 คน คน 300 - 227,400 - 227,400  เชียงราย 
 

19 โครงการฝEกอบรมเสริมสร�าง
สมรรถนะเจ�าหน�าที่ของรัฐในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัด
เชียงใหม� สู�ความเปXนเลิศ 

ผู�เข�าร�วมโครงการ จาํนวน 
75 คน 

คน 75 ผู�เข�าร�วมโครงการจํานวน 
75 คน เกิดความเข�าใจและ
มีจิตสํานึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงานด�วยความโปร�งใส 
ประชาชนได�รับการบริการที่
รวดเร็ว เสมอภาค และเปXน
ธรรมจากหน�วยงานของรัฐ 

146,600 - 146,600  เชียงใหม� 
 

20 โครงการท�องถิ่นก�าวไกลหัวใจธรร
มาภิบาล  

ร�อยละของระดับความพึง
พอใจของผู�เข�ารับการอบรม
ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 80 

คน 400 1. มีการขับเคลื่อนการ
ป,องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 
2. มีการบูรณาการ

400,000 - 400,000 400,000 ตรัง 
 



5 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

กระบวนการทํางานและ
สร�างเครือข�ายภาค
ประชาชนในการป,องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

21 โครงการฝEกอบรม “เสริมสร�าง
ความรู�ความเข�าใจเกีย่วกับ
ผลประโยชน�ทับซ�อนและปลุก
จิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานด�วย
ความโปร�งใส” 

ร�อยละ 100 ของผู�เข�าร�วม
โครงการมีความรู�ความ
เข�าใจเรื่องผลประโยชน�ทับ
ซ�อน 

คน 100 ผู�เข�าร�วมโครงการมีความรู�
ความเข�าใจเรื่อง
ผลประโยชน�ทับซ�อนและ
สามารถปฏบิัติตนได�ถูกต�อง
ตามระเบียบและไม�เกิดผล
ประโยชน�ทับซ�อนใน
หน�วยงาน 

166,000 - 166,000 162,480 ตราด 

22 โครงการเสริมสร�างความรู�เพื่อ
ป,องกันผลประโยชน�ทับซ�อนของ
เจ�าหน�าที่ภาครัฐจังหวัดตาก 

ร�อยละ 80 ของผู�เข�าร�วม
โครงการมีความรู�ความ
เข�าใจเพิ่มมากขึ้น 

คน 150 1.ข�าราชการและเจ�าหน�าที่
ของรัฐในจังหวัดตาก มี
ความรู� ความเข�าใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชน�ทับซ�อน และ
การจัดซื้อจัดจ�างและการ
บริหารพัสดุตาม พรบ.จัดซื้อ
จัดจ�างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
2.ผู�เข�าร�วมโครงการมีความ
ตระหนักรู�และสามารถ
แยกแยะเรื่องประโยชน�
ส�วนตัวออกจากประโยชน�
ส�วนรวมได� ปฏิบัติหน�าที่ด�วย
ความซื่อสัตย� สุจริต โปร�งใส 
และยึดหลักคุณธรรม   

144,400 - 144,400 120,331.24 ตาก 

23 โครงการสํานึกข�าราชการจังหวัด
ตากไม�โกง 

ร�อยละ 80 ของผู�เข�าร�วม
โครงการมีความรู�ความ
เข�าใจเพิ่มมากขึ้น 

คน 150 1. ผู�เข�ารับการอบรมได�รับ
การปลูกจิตสํานึก ค�านิยม 
และวัฒนธรรมสุจริต  มีความ
มุ�งมั่น ปฏิบัติหน�าที่เพื่อ
ส�วนรวม ปฏิบัติตน 
ปฏิบัติงานด�วยความซื่อสัตย�
สุจริต ส�งผลให�การทุจริตใน

170,800 - 170,800 160,401.25 ตาก 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

หน�วยงานภาครัฐลดลง              
2.ผู�เข�ารับการอบรมมี
กระบวนทัศน�วัฒนธรรมและ
ค�านิยมในการปฏิบัติงานที่
มุ�งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนา
ระบบราชการไทย โดยยึด
หลักบริหารกจิการบ�านเมือง
ที่ดี และหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เปXนแนวทาง เพื่อ
ประโยชน�สุขของประชาชน 

24 โครงการการเสริมสร�างความรู�การ
ดําเนินงานตามโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสของ
จังหวัดนครนายก 

เจ�าหน�าที่ของส�วนราชการ
บริหารส�วนภูมิภาคและส�วน
ราชการสังกัดองค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่นใน
จังหวัดมีความรู�ความเข�าใจ
ในหลักเกณฑ�ประเมิน และ
การปฏิบัติราชการตาม
แนวทางได�อย�างถกูต�อง 

คน 200 ผู�เข�าร�วมการอบรมมีความรู�
ความเข�าใจเกีย่วกบัการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงาน
ของหน�วยงานภาครัฐ (ITA) 

204,800 - 204,800  นครนายก 

25 โครงการอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับ
ป,องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัด
จ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

ผู�เข�ารับการอบรมไม�น�อย
กว�าร�อยละ 80 ได�รับความรู�
ในการป,องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

คน 300 บุคลากรมีความตระหนักรู�ใน
การป,องกันและปราบปราม
การทุจริต 

235,600 - 235,600  นครปฐม 
 

26 โครงการฝEกอบรม เรื่องการป,องกัน
ผลประโยชน�ทับซ�อน 

จํานวนผู�เข�ารับการอบรม 
จํานวน 200 คน / รุ�น 
(อบรม จํานวน 2 รุ�น) 
หรือไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 

คน 400 สามารถแยกแยะเรื่อง
ประโยชน�ส�วนตัวออกจาก
ประโยชน�ส�วนรวมได�และ
ปฏิบัติหน�าที่ด�วยความ
ซื่อสัตย�สุจริต โปร�งใสยึด
หลักคุณธรรม 

177,200 - 177,200 177,200 นครพนม 
 

27 โครงการอบรมการดําเนินโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส
ของเจ�าหน�าที่ขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น 

1. จํานวนบุคลากรของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น
ที่เข�าร�วมโครงการ 
2. ระดับคะแนนที่เพิ่มขึ้น
ของการตรวจประเมิน

คน 185 1. องค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่นที่เข�าร�วมโครงการ มี
ความตระหนักในเรื่อง
คุณธรรมและความโปร�งใส
ในการดําเนินงาน 

167,300 - 167,300  นครศรีธรรมราช 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

คุณธรรมและความโปร�งใส
ในการดําเนินงาน 

2. บุคลากรในองค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่นที่เข�า
ร�วมโครงการ มีความรู�ความ
เข�าใจการตรวจประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใส
ขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น Integrity and 
Transparency  

28 โครงการข�าราชการนครศรีฯ มี
คุณธรรมจริยธรรม และยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

จํานวนเรื่องร�องเรียนการ
ทุจริตของเจ�าหน�าที่ของรัฐ
ลดลงจากปHที่ผ�านมาร�อยละ 
80  

คน 200 ข�าราชการพลเรือนจังหวัด
นครศรีธรรมราชยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลในการดําเนินชีวิต
และการปฏิบัติราชการ ลด
การทุจริตคอรัปชั่น 

150,000 - 150,000  นครศรีธรรมราช 
 

29 โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดซื้อจัด
จ�างภาครัฐและเสริมสร�างธรรมา- 
ภิบาล 

ร�อยละความพึงพอใจของผู�
เข�ารับการฝEกอบรม (ไม�น�อย
กว�าร�อยละ 80) 

คน 1,000 ผู�เข�ารับการฝEกอบรมมี
ความรู� ความเข�าใจในเนื้อหา
รายละเอียดที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ�างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบที่เกี่ยวข�องได�อย�าง
ถูกต�อง  

467,400 - 467,400 467,400 นครสวรรค�  
 

30 โครงการอบรมเพื่อเสริมสร�างให�
ความรู�ด�านการป,องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบให�กับ
ข�าราชการ และเจ�าหน�าที่ของรัฐ 
ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จังหวัดนนทบุรี 

ผู�เข�ารับการอบรม จํานวน 
320 คน 

คน 300 1. ข�าราชการและเจ�าหน�าที่
ของรัฐมีความรู� ความเข�าใจ
ในด�านการป,องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบมากยิ่งขึ้น 
2. ข�าราชการและเจ�าหน�าที่
ของรัฐให�บริการประชาชน
ด�วยความโปร�งใส สร�าง
ความเชื่อมั่นให�กับประชาชน
ในการให�บริการของภาครัฐ 
3. ข�าราชการและเจ�าหน�าที่

221,600 - 221,600 221,600 นนทบุรี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

ของรัฐ มีความเข�าใจและ
ตระหนักถึงผลเสียของการ
ทุจริตและโทษที่จะได�รับจาก
การทุจริต 

31 โครงการยกระดับบุคลากรภาครัฐ
ให�มีประสิทธิภาพ โปร�งใส ไร�
คอร�รัปชั่น 

บุคลากรภาครัฐภาคประชา
สังคม ได�รับความรู�เกี่ยวกับ
ระเบียบ/กฎหมายที่
เกี่ยวข�องกับการปฏิบัติงาน 

คน 300 บุคลากรภาครัฐภาคประชา
สังคม ได�รับการพัฒนา
ศักยภาพในการป,องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

158,200 - 158,200 145,025 นราธิวาส 
 

32 โครงการส�งเสริมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

หน�วยงานผ�านการประเมิน 
ITA  

คน 420 ผู�เข�ารับการอบรม จํานวน 
370 คน 

296,800 - 296,800 296,680 น�าน 
 

33 เสริมสร�างการป,องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

ร�อยละ 100 ของผู�เข�าร�วม
อบรมมีความรู�ความเข�าใจ
เกี่ยวกบัระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข�องกับการป,องกันและ
ปราบปรามการทุจิตในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงค�านิยม
และทัศนคติและต�อต�านการ
ทุจริตในภาครัฐ 

คน 150 1. ข�าราชการเจ�าหน�าที่ของ
หน�วยงานราชการ หน�วยงาน
ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม สถาบันการศึกษาใน 
จังหวัดบึงกาฬที่เข�าร�วมการ
ฝEกอบรมสัมมนาเข�าใจ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข�อง 
กับการป,องกันและ
ปราบปรามการทุจิตในการ
ปฏิบัติงาน เพิ่มมากขึ้น 
2. ข�าราชการเจ�าหน�าที่ของ
หน�วยงานราชการ 
หน�วยงานภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม 
สถาบันการศึกษาในจังหวัด
บึงกาฬตระหนักและให�
ความสําคัญในการประพฤติ
ปฏิบัติตนโดยยึดหลัก 

231,500 - 231,500 231,500 บึงกาฬ 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

     คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตลอดจนมีส�วนร�วมในการ
เฝ,าระวังและการตรวจสอบ
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 

     

34 โครงการเสริมสร�างความรู�เรื่องวินัย
ข�าราชการและการดําเนินการทาง
วินัยแก�เจ�าหน�าที่ของรัฐ 

ร�อยละของหวัหน�าส�วน
ราชการ บุคลากร และ
เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�ผ�านการ
ฝEกอบรม ไม�มีเรื่องร�อง
เกี่ยวกบัการประพฤติปฏิบัติ
ตนผิดวินัยและทุจริต ร�อย
ละ 100  

คน 150  หัวหน�าส�วนราชการ 
บุคลากร และเจ�าหน�าที่ของ
รัฐในจังหวัดบุรีรัมย� มีความรู�
เกี่ยวกบัระเบียบ กฎหมาย 
วินัยข�าราชการ การสืบสวน 
การดําเนินการทางวินัยอย�าง
ร�ายแรงและไม�ร�ายแรงและ
สามารถนําไปปฏิบัติงานใน
หน�าที่ความรับผิดชอบได� 
ร�อยละ 100 

75,900 - 75,900 75,900 บุรีรัมย� 
 

35 โครงการปลูกจิตสํานึกและให�
ความรู�เกี่ยวกับการต�อต�านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร�อยละของหวัหน�าส�วน
ราชการ บุคลากร และ
เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�ผ�านการ
ฝEกอบรม ไม�มีเรื่องร�องเรียน
เกี่ยวกบัการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ร�อยละ 
100  

คน 200 หัวหน�าส�วนราชการ 
บุคลากร และเจ�าหน�าที่ของ
รัฐในจังหวัดบุรีรัมย� มี
จิตสํานึกในการทําความดี 
ละชั่ว กลัวบาป มีบทบาท
และมีส�วนร�วมในการสร�าง
บุรีรัมย�ให�โปร�งใส และมี
ความรู�ด�านการป,องกัน
ปราบปรามการทุจริต และ
กฎหมายที่เกีย่วข�องกับการ
ปฏิบัติงานของเจ�าหน�าที่ของ
รัฐในจังหวัด 

95,400 - 95,400 95,400 บุรีรัมย� 
 

36 โครงการเสริมสร�างความรู�บุคลากร
ภาครัฐ เพื่อส�งเสริมจริยธรรมและ
ป,องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจําปH

ร�อยละของผู�เข�ารับการ
อบรมที่สามารถนําความรู�ใน
เรื่องของการป,องกันและ
ปราบปรามการทุจริตไปปรับ

คน 350 จังหวัดปทุมธานีได�จัด
โครงการเสริมสร�างความรู�
บุคลากรภาครัฐ เพื่อส�งเสริม
จริยธรรมและป,องกันและ

213,700 - 213,700 213,700 ปทุมธานี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ใช�ในการปฏิบัติงาน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจาํปH
งบประมาณ พ.ศ.2561  
เมื่อวันศุกร�ที่ 16 มีนาคม 
2561 ณ ห�องประชุม-   
ราชนครินทร� ชั้น 5 อาคาร 
100 ปH สมเด็จพระศรี
นครินทร� มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ�  
ในพระบรมราชูปถัมภ�  
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี ให�แก�บุคลากร
ของส�วนราชการบริหารส�วน
ภูมิภาค ส�วนราชการบริหาร
ส�วนกลาง  อําเภอ และ
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น
ใน จ.ปทุมธานี จํานวน 
350 คน 

37 โครงการเสริมสร�างธรรมาภิบาล
บุคลากรภาครัฐจังหวัดปทุมธานี 
ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ร�อยละของผู�เข�ารับการ
อบรมที่สามารถนําความรู�ที่
ได�รับจากการอบรมไปปรับ
ใช�ในการปฏิบัติราชการ 

คน 350 จังหวัดปทุมธานีได�จัด
โครงการเสริมสร�างธรรมาภิ
บาลบุคลากรภาครัฐ  
จ.ปทุมธานี ประจําปH
งบประมาณ พ.ศ.2561 
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ� 
2561 ณ ห�องประชุมราช
นครินทร� ชั้น 5  อาคาร 
100 ปH สมเด็จพระศรี
นครินทร� มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ�  
ในพระบรมราชูปถัมภ�  
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี ให�แก�บุคลากร
ของส�วนราชการบริหารส�วน

213,700 - 213,700 213,700 ปทุมธานี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

ภูมิภาค ส�วนราชการบริหาร
ส�วนกลาง  อําเภอ และ
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น
ในจังหวัดปทุมธานี จาํนวน 
350 คน 

38 โครงการเสริมสร�างความรู�และ
จิตสํานึกในการป,องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให�แก�นักเรียน
ในสถานศึกษา "เยาวชนรุ�นใหม� 
หัวใจสุจริต" 

        ประจวบคีรีขันธ� 
 

กิจกรรมที่ 1 ค�ายอบรมเสริมสร�าง
ความรู�และจิตสํานึกในการป,องกัน
และปราบปรามการทุจริตให�แก�
นักเรียนในสถานศึกษา "เยาวชนรุ�น
ใหม� หัวใจสุจริต" 

ผู�เข�าร�วมการฝEกอบรมได�รับ
ความรู�เกี่ยวกับการป,องกัน
และปราบปรามการทุจริตไม�
น�อยกว�าร�อยละ 80 ของ
จํานวนเป,าหมายของ
โครงการ 

คน 200 เยาวชนรุ�นใหม� มีความรู� มี
จิตสํานึกในการป,องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
สามารถแยกแยะผลประโยชน� 
ส�วนตนและผลประโยชน�
ส�วนรวมได�ร�วมสร�างสังคมที่
ไม�ทนต�อการทุจริต 

295,000 - 295,000  

กิจกรรมที่ 2 อบรมให�ความรู�และ
ปลูกฝIงค�านิยมต�อต�านการทุจริต 

ผู�เข�าร�วมการฝEกอบรมได�รับ
ความรู�เกี่ยวกับการป,องกัน
และปราบปรามการทุจริตไม�
น�อยกว�าร�อยละ 80 ของ
จํานวนเป,าหมายของ
โครงการ 

คน 3,200 เยาวชนรุ�นใหม� มีความรู� มี
จิตสํานึกในการป,องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
สามารถแยกแยะ
ผลประโยชน�ส�วนตนและ
ผลประโยชน�ส�วนรวมได�ร�วม
สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการ
ทุจริต 

174,800 - 174,800  

39 โครงการเสริมสร�างความรู�ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อความสุจริตโปร�งใส
แก�เจ�าหน�าที่ภาครัฐ 

ร�อยละของผู�เข�าร�วม
โครงการมีความรู�ความ
เข�าใจเนื้อหาตามหลักสูตร
มากขึ้น (เป,าหมายร�อยละ 
80) 

คน 200 ร�อยละของบุคลากรที่ผ�าน
การอบรมสามารถนําไปใช�ใน
การปฏิบัติงานและถ�ายทอด
ความรู�ให�แก�บุคลากรใน
หน�วยงาน (เป,าหมายร�อยละ 
65) 

229,800 - 229,800 214,956 
 

ปราจีนบุรี 

40 โครงการเสริมสร�างความรู�ด�านการ
ป,องกัน ปราบปรามการทุจริตและ

มีผู�เข�าร�วมอบรมไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 80 ของ

คน 500 ผู�เข�าร�วมอบรมมีความรู�
เพิ่มขึ้นสามารถปฏิบัติงานได�

242,600 - 242,600 ๑๙๒,๐๐๐ ปIตตานี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ!/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ*าย 

(บาท) 
หน*วยงาน 

หน*วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน*วยงาน รวม 

ประพฤติมิชอบ จังหวัดป�ตตานี กลุ�มเป�าหมายที่จังหวัด
กําหนด 

อย�างถูกต%อง 

41 โครงการ อบรมบุคลากรเพื่อสร%าง
ค�านิยมและปลูกจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติงาน 

ผู%เข%ารับการอบรมมีจิตสํานึก
และสามารถนําความรู%ความ
เข%าใจในด%านคุณธรรม 
จริยธรรม และหลักธรรมาภิ
บาลที่ได%รับไปปรับใช%ในการ
ปฏิบัติงานและนําไปเผยแพร�
ได%ไม�น%อยกว�าร%อยละ 90 

คน 300 ผู%เข%ารับการอบรม จํานวน 
348 คน ได%รับความรู%ใน
การเสริมสร%างคุณธรรม 
จริยธรรม ด%านการทุจริต
คอร9รัปชัน มีการติดตามผล
การดําเนินการด%านคุณธรรม 
จริยธรรมมาปรับใช%ในการ
ปฏิบัติงานได%อย�างมี
ประสิทธิภาพ และมีการ
ติดตามผลผู%เข%ารับการอบรม
สามารถนําความรู%ที่ได%รับไป
สร%างเครือข�ายด%านคุณธรรม
จริยธรรมได% ร%อยละ 89.08 

210,800 - 210,800 210,795 พระนคร- 
ศรีอยุธยา 

 

42 โครงการอบรมให%ความรู%เกี่ยวกับ
การป�องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

ผู%เข%ารับการอบรมไม�น%อย
กว�าร%อยละ 80 ของ
เป�าหมายที่กําหนด 

คน 60 เครือข�ายอุตสาหกรรมมีส�วน
ร�วมในการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
รณรงค9ให%ประชาชนเข%ามามี
ส�วนร�วมในการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

45,000 - 45,000 45,000 พังงา 
 

43 โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ (ITA)  

บุคลากรที่เข%าร�วมโครงการมี
ความรู%และให%ตระหนักถึง
ความสําคัญของคุณธรรม
และความโปร�งใส และเข%าใจ
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานของหน�วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

คน 200 การประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานของหน�วยงาน
ภาครัฐ (ITA) เปHนไปตามที่
กําหนด และสามารถ
ตรวจสอบความโปร�งใสได% 

116,700 - 116,700 108,031 พัทลุง 

44 โครงการปลกจิตสํานึก โค�นทุจริต เด็กและเยาวชนที่เข%าร�วม
โครงการมีความเข%าใจป�ญหา
คอร9รัปชั่น 

คน 90 เยาวชนได%รับการปลูกฝ�ง
จิตสํานึกในการต�อต%านการ
ทุจริต และรับทราบรูปแบบ
ในการทุจริตในแต�ละระดับ 

161,000 - 161,000    153,704 พัทลุง 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการทุจริต อันเปXนการ
ขัดขวางความเจริญก�าวหน�า
ของประเทศ ทําให�เยาวชนมี
จิตสํานึก มีความซื่อสัตย� 
สุจริต 

45 โครงการเสริมสร�างความรู�ในการ
ป,องกันการทุจริตแก�ข�าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ�างประจําของ
ส�วนราชการ และข�าราชการ
ปกครองส�วนท�องถิ่น จังหวัดพิจิตร 
ประจําปH 2561 

ผู�เข�ารับการอบรมมีความรู�
ในการป,องกันการทุจริต
เพิ่มขึ้น ไม�น�อยกว�าร�อยละ 
75 

คน 700 ผู�เข�ารับการอบรมนําความรู�
ที่ได�รับไปใช�ในการ
ปฏิบัติงานให�มีความสุจริต
โปร�งใสปราศจาก
ผลประโยชน�ทับซ�อน 

300,000 - 300,000  พิจิตร 
 

46 โครงการเสริมสร�างความรู�และการมี
ส�วนร�วมแก�เจ�าหน�าที่ในการป,องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

จํานวนของผู�เข�าร�วม
โครงการร�อยละ 70  

คน 200 เจ�าหน�าที่รัฐมีความรู�
เกี่ยวกบัระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข�องกับผลประโยชน�ทับ
ซ�อน การตรวจสอบหนี้สิน 
ทรัพย�สิน ระเบียบพัสดุ การ
จัดซื้อจัดจ�างระเบียบ/วิธกีาร
ทางงบประมาณ วธิีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง   มี
ค�านิยมและจิตสํานึกที่ดีการ
ปฏิบัติงานด�วยความโปร�งใส  
ร�อยละ 70 

133,600 - 133,600 84,653 พิษณุโลก 
 

47 โครงการส�งเสริมสนับสนุนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส
ในการดําเนินงานของหน�วยงาน
ภาครัฐ (ITA) จังหวัดเพชรบุรี 

จํานวนผู�เข�ารับการอบรม คน 150 - 100,000 - 100,000  เพชรบุรี 

48 โครงการเสริมสร�างและพัฒนา
ศักยภาพความตระหนักรู�ในการ
ป,องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหัวหน�าส�วนราชการในจังหวัด
เพชรบุรี 

จํานวนผู�เข�ารับการอบรม คน 150 - 100,000 - 100,000  เพชรบุรี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

49 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ข�าราชการต�านโกง 

ความพึงพอใจผู�เข�าอบรมไม�
น�อยกว�าร�อยละ 75 

คน 250  191,100 - 191,100  เพชรบูรณ� 

50 โครงการอบรมให�ความรู�และแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ (ITA)  

จํานวนข�าราชการและ
เจ�าหน�าที่ของรัฐในจังหวัด
แพร� ได�เข�ารับการอบรม
จํานวน 200 คน ครอบคลุม
ทั้งส�วน ราชการส�วนกลาง 
ส�วนภูมิภาคและส�วนท�องถิ่น 

คน 200 ข�าราชการและเจ�าหน�าที่
ของรัฐในจังหวัดแพร� มี
ความรู�ความเข�าใจเกีย่วกับ
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใสการดําเนินงาน
ของหน�วยงานภาครัฐ และมี
การเตรียมความพร�อมใน
ด�านต�างๆ และทําให�เกิดการ
ยกระดับคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงาน 
รวมถึงสร�างภาพลักษณ�ที่ดี
ในด�านคุณธรรมและความ
โปร�งใสของหน�วยงาน 

92,600 - 92,600 เลื่อนกําหนดการ
ดําเนินงานเปXน
วันที่ 10 
เมษายน 2561 

แพร� 
 

51 โครงการเสริมสร�างความรู�ในการ
ป,องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให�แก�บุคลากรฝnาย
ปกครอง จังหวัดแพร� 

ร�อยละของบุคลากรฝnาย
ปกครองที่ไม�มีการกระทํา
ทุจริตและประพฤติมิชอบต�อ
หน�าที่ 

คน 1,300 ลดการเสียหายที่เกิดจาก
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ มิให�ขยายวงกว�าง
ออกไป ภาครัฐสามารถ
ดําเนินโครงการต�างๆ ได�
อย�างมีประสิทธภิาพ เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต�อการบริหาร
ราชการแผ�นดินตามหลักธรร
มาภิบาล 

368,500 - 368,500 เลื่อนกําหนดการ
ดําเนินงานเปXน
ในระหว�างเดือน
พฤษภาคม 
2561 

แพร� 
 

52 โครงการฝEกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธภิาพ
การบริหารงานด�านพัสดุ จังหวัด
แพร� ประจาํปHงบประมาณ พ.ศ. 
2561" 

ระดับความพึงพอใจของผู�
เข�ารับการอบรมไม�ต่ํากว�า
ร�อยละ 80  

คน 180 1. เจ�าหน�าที่ผู�ปฏิบัติงานใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ�างด�วย
อิเล็กทรอนิกส� (ระบบ e-
GP) ของส�วนราชการต�างๆ 
ในจังหวัดแพร� สามารถนํา
ความรู�ที่ได�ไปปฏิบัติงานและ
บริหารจัดการได�อย�าง
ถูกต�องและมีประสิทธิภาพ 
2. ลดความผิดพลาดในการ

85,000 - 85,000 85,000 แพร� 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

ดําเนินการตามขั้นตอนของ
ระเบียบ สามารถติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานใน
แต�ละขั้นตอน ก�อให�เกิด
ประสิทธิภาพและโปร�งใส 
3. ผู�เข�ารับการอบรม
สามารถปฏบิัติหน�าที่ ให�คํา 
ปรึกษา คําแนะนํา ตอบข�อ
หารือให�กับผู�ที่เกีย่วข�องได� 

53 โครงการการออกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดิน 

ข�าราชการผู�ปฏิบัติงานและผู�
มีส�วนเกี่ยวข�องในการออก
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
จํานวน 100 คน เข�ารับการ
อบรมฯ  

คน 100 เข�ารับการอบรมฯ มีความรู�
ความเข�าใจและสามารถนํา
ความรู�ไปใช�ในการ
ปฏิบัติงานการออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินได�อย�าง
ถูกต�อง 

73,600 - 73,600 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

ภูเก็ต 

54 โครงการฝEกอบรมการจัดหาพัสดุ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ของจังหวัดภูเก็ต 

ข�าราชการ เจ�าหน�าที่
พนักงาน ลูกจ�างของทุกส�วน
ราชการที่เกี่ยวข�องในการ
จัดซื้อจัดจ�างตามพระราช-
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ�าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560ในจังหวัดภูเก็ต 
จํานวน 100 คน เข�ารับการ
อบรม 

คน 100 ผู�เข�าร�วมฝEกอบรมฯ จํานวน 
100 คน มีความรู�ความ
เข�าใจและทราบถึงวิธีการ
ปฏิบัติขั้นตอนและตระหนัก
ถึงบทกําหนดโทษอันเกิด
จากการปฏบิัติหรือละเว�น
การปฏิบัติตามพระราช 
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ�าง 

120,200 - 120,200 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

ภูเก็ต 

55 โครงการเสวนา เรื่อง การปลูก
จิตสํานึกให�หยุดทุจริตคิดโกงชาติ 

เด็กและเยาวชนข�าราชการ
พนักงานเจ�าหน�าที่ และ
ประชาชน จาํนวน 200 คน
เข�ารับการเสวนาฯ จัดทําสื่อ
เผยแพร� ประชาสัมพันธ�ใน
การรณรงค�ต�อต�านการทุจริต
ของจังหวัดภูเก็ต 

คน 200 ผู�เข�าร�วมเสวนาฯ จํานวน 
200 คน มีความรู�ความ
เข�าใจและมีค�านิยม 
จิตสํานึก มีเครือข�าย และมี
สื่อเผยแพร�ประชาสัมพันธ�
รณรงค�การต�อต�านการทุจริต
คอรัปชั่นของจังหวัดภูเก็ต 
 

189,700 - 189,700  ภูเก็ต 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

56 โครงการเสริมสร�างคุณธรรม
จริยธรรม และป,องกันการทุจริต
เพื่อนําจังหวัดมหาสารคามใส
สะอาด 

- จํานวนกลุ�มเป,าหมายที่เข�า
ร�วมโครงการไม�น�อยกว�าร�อย
ละ 80 
 

คน 1,340 1. จนท.ของรัฐมีความรู�
เกี่ยวกบัการปฏิบัติหน�าที่
ด�วยความโปร�งใส 
2. จนท.ของรัฐทุกระดับมี
ค�านิยมและจิตสํานึกที่ดีใน
การปฏิบัติงานด�วยความ
โปร�งใส 
3. มีแนวทางในการป,องกัน
การทุจริตของหน�วยงาน
ภาครัฐทุกระดับ 
4. ภาคประชาสังคม
ตระหนักถึงความสําคัญของ
การป,องกันและปราบปราม
การทุจริต 
5. เกิดความคุ�มค�าในการ

บริหารจัดการงบประมาณ
ภาครัฐ 

475,000 - 475,000 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

มหาสารคาม 
 

กิจกรรมที่ 1 เสริมสร�างคุณธรรม
จริยธรรม และป,องกันการทุจริต  
(2 รุ�น) 

จํานวนกลุ�มเป,าหมายที่เข�า
ร�วมโครงการไม�น�อยกว�าร�อย
ละ 80 

คน 950  236,600 - 236,600 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

กิจกรมที่ 2 สร�างเยาวชนต�นกล�า
ความดี 

ผู�เข�าร�วมกิจกรรมแต�ละ
กิจกรรมไม�น�อยกว�าร�อยละ 
80 ของกลุ�มเป,าหมาย 

คน 80  92,100 - 92,100 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

กิจกรรมที่ 3 ชาวเกษตร
มหาสารคาม ตามรอยเท�าพ�อ อย�าง
พอเพียง 

จํานวนกลุ�มเป,าหมายที่เข�า
ร�วมโครงการไม�น�อยกว�าร�อย
ละ 80 

คน 90  43,100 - 43,100 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

กิจกรรมที่ 4 เสริมสร�างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพข�าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 

1. ข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มี
ความรู�ความเข�าใจเกีย่วกับ
กฎหมายที่เกีย่วข�องกับการ
ดําเนินการทางวินัย และ
สามารถดําเนินการทางวินัย
ได�ตามกระบวนการ/ขั้นตอน

คน 220  103,200 - 103,200 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

ของกฎหมาย 
2. ปIญหาข�อพิพาท การ
ฟ,องร�องคดีปกครอง และ
การกระทําผิดในสถานศึกษา
ลดลง 

57 โครงการปลูกจิตสํานึกจริยธรรม
และคุณธรรมด�านการป,องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ 

1. จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 
2. จํานวนเครือข�ายด�านการ
ป,องกันปราบปรามการ
ทุจริตเพิ่มขึ้นร�อยละ 100 
3. ร�อยละ 80 ที่เพิ่มขึ้นของ
บุคลากรร�วมต�านทุจริต 

คน 150 1. จังหวัดมุกดาหาร
ปราศจากการทุจริตเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการของ
เจ�าหน�าที่รัฐ 
2. ประชาชนมีความพึง
พอใจต�อการปฏิบัติราชการ
ของเจ�าหน�าที่ของรัฐ 

197,000 - 197,000 197,000 มุกดาหาร 
 

58 โครงการสร�างค�านิยมและปลูก
จิตสํานึกการปฏิบัติงานด�วยความ
โปร�งใสของบุคลากรภาครัฐ จังหวัด
แม�ฮ�องสอน 

ผู�เข�าร�วมโครงการผ�านการ
ทดสอบหลังการฝEกอบรม 
(Post test) ร�อยละ 80  

คน 100 ผู�เข�าร�วมโครงการ จาํนวน 
100 ราย ปฏบิัติงานด�วย
ความโปร�งใส มีจิตสํานึกที่ดี
ในการให�บริการ ส�งผลให�มี
การให�บริการที่รวดเร็ว 
เสมอภาค และเปXนธรรม 
เกิดความคุ�มค�าและมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

81,000 - 81,000 76,990.60 แม�ฮ�องสอน 

59 โครงการผลิตและเผยแพร�สื่อในการ
ตระหนักถึงปIญหาทุจริต 

1. ส�วนราชการทุกภาคส�วน
มีความตระหนักในผลเสีย
หายร�ายแรงจากการเกิด
คอร�รัปชั่นไม�น�อยกว�าร�อยละ 
80 
2. ร�อยละของจํานวนข�อ
ร�องเรียนการทุจริตลดลง 

คน 1,500 1. ส�วนราชการทุกภาคส�วน
มีความตระหนักในผลเสีย
หายร�ายแรงจากการเกิด
คอร�รัปชั่นร�อยละ 80 ขึ้นไป 
2. ไม�มีข�อร�องเรียนการ
ทุจริตร�อยละ 0 

125,000 - 125,000  ยะลา 

60 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู�การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส
ของหน�วยงานภาครัฐ จ.ยะลา 
ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จํานวนของผู�เข�าร�วมมี
ความรู�ความเข�าใจในเรื่อง
การประเมินคุณธรรม ผ�าน
เกณฑ�ไม�น�อยกว�าร�อยละ 
80 ขึ้นไป 

คน 200 ผู�เข�าร�วมการประเมินผ�าน
เกณฑ�ร�อยละ 80 ขึ้นไป 

189,800 - 189,800  ยะลา 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

61 โครงการสร�างค�านิยมและปลูก
จิตสํานึกในการปฏิบัติงานด�วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

มีผู�เข�าร�วมอบรมไม�น�อยกว�า 
ร�อยละ 80 

คน 500 ส�วนราชการมีการเปลี่ยน 
แปลงพฤติกรรมในการ
ทํางานด�วยหลักธรรมาภิบาล 

359,500 - 359,500 321,072 ยโสธร 

62 โครงการเสริมสร�างการป,องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานให�กับบุคลากรภาครัฐ 

ร�อยละของจาํนวนผู�เข�าร�วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

คน 300 บุคลากรมีความรู�ความเข�าใจ
และสามารถปฏิบัติงานตาม
กฎ ระเบยีบที่เกีย่วข�อง ได�
อย�างประสิทธภิาพ 

154,800 - 154,800 154,800 ร�อยเอ็ด 
 

63 โครงการเสริมสร�างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา "ป,องกันการทุจริต" 

ร�อยละของจาํนวนผู�เข�าร�วม
อบรมโครงการ 
- นักเรียน 
- นักศึกษา 

คน 900 ผู�เข�าอบรมได�รับการปลูกฝIง 
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
กระตุ�นให�เกิดความสนใจ
เรื่องความซื่อสัตย�สุจริต 

295,200 - 295,200 295,200 ร�อยเอ็ด 
 

64 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต 

ผู�เข�ารับการอบรมผ�านการ
ประเมินไม�น�อยกว�าร�อยละ 
80 

คน 350 1. เจ�าหน�าที่ของรัฐมีความรู�
เกี่ยวกบัระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข�องกับการปฏิบัติ
ราชการ และการป,องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาครัฐมาก
ขึ้น สามารถนําความรู�ที่
ได�รับไปใช�ประโยชน�ต�อการ
ปฏิบัติราชการอย�างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เจ�าหน�าที่ของรัฐปฏิบัติ
ราชการและบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลเพื่อร�วม
สร�างสังคมไม�ทนต�อการ
ทุจริต 

196,000 - 196,000 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

ระนอง 

65 โครงการ "หนึ่งหน�วยงาน หนึ่ง
กิจกรรม ส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
"เพื่อสร�างสังคมไม�ทนต�อการทุจริต" 

ผู�เข�ารับการอบรมผ�านการ
ประเมินไม�น�อยกว�าร�อยละ 
80 

คน 50 เจ�าหน�าที่ของรัฐในทุกระดับ
มีค�านิยมและจิตสํานึกที่ดีใน
การปฏิบัติงานด�วยความ
โปร�งใส ประชาชนได�รับการ
บริการที่รวดเร็ว เสมอภาค 
และเปXนธรรมจากหน�วยงาน
ของภาครัฐ ป,องกันการ

20,250 - 20,250 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

ระนอง 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

ทุจริตของหน�วยงานภาครัฐ
ในทุกระดับ เกิดความคุ�มค�า
ในการบริหารจัดการ
งบประมาณภาครัฐให�มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

66 โครงการฝEกอบรมหลักสูตรการ
ดําเนินการทางวินัย 

ไม�ต่ํากว�า 56 คน (ร�อยละ 
80) 

คน 70 - 84,400 - 84,400 ดําเนินการ 
ไตรมาส 3 

ระยอง 
 

67 โครงการสร�างความรู�ความเข�าใจที่
เกี่ยวกบัพระราชบญัญัติการจัดซื้อ
จัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข�องกับผลประโยชน�ทับซ�อน 

ร�อยละ คน 290 ข�าราชการและเจ�าหน�าที่ที่
เข�ารับการฝEกอบรมเข�าใจ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ�างและ การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ร ะ เ บี ย บ  ก ฎ ห ม า ย  ที่
เกี่ยวข�องกับผลประโยชน�ทับ
ซ� อน  ส� งผลให� ลดการ ใช�
วิจารณญาณในการตัดสินใจ
และเอื้อประโยชน�แก�ตนเอง
และพวกพ�อง 

407,700 - 407,700 405,900 ราชบุรี 
 

68 โครงการสร�างจิตสํานึกร�วมกันใน
การต�อต�านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในทุกภาคส�วน จังหวัดราชบุรี 

ร�อยละ คน 300 กลุ�มเป,าหมายมีจิตสํานึก
ปฏิบัติหน�าที่ราชการด�วย
ความซื่อสัตย�สุจริต และลด
ปIญหาการร�องเรียน
เจ�าหน�าที่ของรัฐในจังหวัด
ราชบุรี 

149,800 - 149,800 149,800 ราชบุรี 
 

69 โครงการสร�างค�านิยมและปลูก
จิตสํานึกการป,องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จังหวัดลพบุรี 

ร�อยละ 80 คน 400 เจ�าหน�าที่ของรัฐที่เข�าร�วม
โครงการสร�างค�านิยมและ
จิตสํานึกการป,องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจังหวัดลพบุรี 
มีทัศนคติที่ดี มีความรู� และ
นําความรู�มาใช�ประโยชน�ใน
การขับเคลื่อนการป,องกัน

270,000 - 270,000 270,000 ลพบุรี 
 



20 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
หน�วยงานอย�างเปXนรูปธรรม 

70 โครงการเสริมสร�างคุณธรรม 
จริยธรรม ข�าราชการจังหวัดลําพูน
ใสสะอาด   

จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ  คน 150 เจ�าหน�าที่ปฏิบัติงานด�วย
ความมุ�งมั่นและมีความ
ซื่อสัตย�สุจริต 

95,000 - 95,000 82,900 ลําพูน 

71 โครงการประชาสัมพันธ�ป,องกันและ
แก�ไขปIญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ จังหวัดเลย 

ร�อยละ 80 ของผู�เข�ารับการ
อบรม ได�รับความรู�และ
ความเข�าใจ การป,องกันและ
แก�ไขปIญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

คน 50 ผู�เข�ารับการอบรมได�รับการ
เสริมสร�างความรู� ความ
เข�าใจเกี่ยวกับค�านิยมและ
ทัศนคติต�อต�านการทุจริต 

75,000 - 75,000 75,000 เลย 

72 โครงการ เยาวชนรุ�นใหม� หวัใจสี
ขาว จังหวัดเลย 

ร�อยละ 80 ของเยาวชนที่
เข�ารับการอบรมเกิด
จิตสํานึกและตระหนักถึง
ความร�ายแรงของปIญหาการ
ทุจริต 

คน 200 เยาวชนที่เข�ารับการอบรม
เกิดจิตสํานึกและตระหนักถึง
ความร�ายแรงของปIญหาการ
ทุจริต 

117,000 - 117,000 115,300 เลย 

73 โครงการเสริมสร�างความรู�ความ
เข�าใจการจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ�าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 แก�เจ�าหน�าที่ผู�รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ�างและเจ�าหน�าที่พัสดุ
ของส�วนราชการประจําจังหวัด 
อําเภอ หน�วยงานการศึกษา และ
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น ใน
จังหวัดสกลนคร 

เจ�าหน�าที่ผู�รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ�างและเจ�าหน�าที่
พัสดุของส�วนราชการประจํา
จังหวัด อาํเภอ หน�วยงาน
การศึกษาและองค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่นใน
จังหวัดสกลนคร มีความรู�
ความเข�าใจในการจัดซื้อจัด
จ�างและการบริหารพัสดุ 

คน 400 เจ�าหน�าที่ผู�รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ�างและเจ�าหน�าที่
พัสดุของส�วนราชการประจํา
จังหวัด อาํเภอ หน�วยงาน
การศึกษาและองค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่นใน
จังหวัดสกลนคร สามารถนํา
ความรู�เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ�างและการบริหารพัสดุไป
ประยุกต�ใช�ตามสภาวการณ�
ในการปฏิบัติงานได�เปXน
อย�างดี 

297,600 - 297,600 297,600 สกลนคร  
 

74 โครงการพัฒนาจิตสํานึกให�มีความ
ซื่อสัตย�สุจริต และการป,องกัน
ผลประโยชน�ทับซ�อนของบุคลากร
ในจังหวัดสกลนคร 

เพื่อส�งเสริมให�ผู�เข�าร�วม
อบรมมีความรู�ความเข�าใจถึง
ผลกระทบจากการคอร�รัป
ชันและรู�เท�าทันผลประโยชน�
ทับซ�อน 

คน 110 ผู�เข�าร�วมอบรมมีความ
ตระหนักถึงผลกระทบจาก
การคอร�รัปชัน และสามารถ
ปฏิบัติหน�าที่ราชการได�อย�าง
ถูกต�องตามระเบียบ

112,600 - 112,600 112,600 สกลนคร  
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

กฎหมาย และรู�เท�าทัน
ผลประโยชน�ทับซ�อน 

75 โครงการเสริมสร�างคุณธรรม 
จริยธรรม ปลูกและปลุกจิตสํานึก
ต�อต�านโกง ห�างไกลการทุจริต 
ภายใต� "ข�าราชการไทยไร�ทุจริต" 

ร�อยละของผู�เข�าร�วม
โครงการอบรมสามารถคิด
อย�างมีเหตุผล รู�จักผิดชอบ
ชั่วดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
ต�อต�านคนโกง 

คน 600 ผู�เข�าร�วมอบรมสามารถ
ปฏิบัติราชการและปฏิบัติตน
ตามค�านิยมที่ดีและมี
จิตสํานึก ต�อต�านการทุจริต 

306,600 - 306,600  สงขลา 
 

76 โครงการรู�กฎหมาย ป,องกันกลโกง 
ในหน�วยงานภาครัฐของจังหวัดสตูล 

ร�อยละ 80 ของกลุ�ม 
เป,าหมายมีความรู�เกี่ยวกบั
กฎหมาย มาตรา 100 
มาตรา 103 มาตรา 
103/7 

คน 150 บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชน มีความรู�เกี่ยวกับ
กฎหมาย มาตรา 100 
มาตรา 103 มาตรา 
103/7 

885,000 - 885,000  สตูล 

77 โครงการอบรมให�ความรู�เพื่อปลูก
จิตสํานึก ด�านคุณธรรม จริยธรรม
ให�กับข�าราชการและบุคลากร
ภาครัฐมีจิตใจเข�มแข็ง ร�วมกัน
ต�อต�านการทุจริต 

ร�อยละ 70 มีหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการดําเนินชีวิต 

คน 150 ข�าราชการมีหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ในการดําเนินชีวิต
และการปฏิบัติราชการ ลด
การทุจริตคอร�รัปชัน 
 

162,500 - 162,500  สตูล 

78 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ (ITA) 

ร�อยละ 60 ของบุคลากรที่
เข�าร�วมโครงการมีความ
เข�าใจเกณฑ�การประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใส
ในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ (ITA) 

คน 200  หน�วยงานภาครัฐมีความ
ตระหนักและเร�งดําเนินการ
พัฒนาองค�กรเพื่อนําไปสู�การ
เปXนองค�กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร�งใสเปXนที่ยอมรับ
ของประชาชน 

122,200 - 122,200 118,800 สมุทรปราการ 
 

79 โครงการเสริมสร�างความรู�ด�านการ
ดําเนินการทางวินัย และระเบียบที่
เกี่ยวข�องกับการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และผลประโยชน�ทับซ�อน 

- ร�อยละของผู�เข�า ร�วม
กิจกรรมอบรม มีความรู�
ความเข�าใจด�านด�านการ
ดําเนินการทางวินัย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข�องกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และ
ผลประโยชน�ทับซ�อน ผ�าน
เกณฑ�ที่กําหนด ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 90 

คน 120 ผู�เข�ารับการอบรมมีความรู�
ความเข�าใจด�านการ
ดําเนินการทางวินัย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข�องกับการทุจริต 

76,000 - 76,000 75,992 สมุทรสงคราม 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

80 โครงการอบรมสร�างเสริมค�านิยม
และปลูกจิตสํานึกให�แก�ข�าราชการ
และพนักงานฝnายปกครอง  ในพื้นที่
จังหวัดสมุทรสงคราม 

.- ร�อยละของผู�เข�า ร�วม
กิจกรรมอบรม มีค�านิยมและ
จิตสํานึกที่ถูกต�อง มีความ
ตระหนักและปฏิบัติงานด�วย
ความซื่อสัตย�สุจริต ผ�าน
เกณฑ�ที่กําหนด ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 90 

คน 350 ผู�เข�าอบรมมีความตระหนัก
และปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน�าที่ราชการด�วยความ
ซื่อสัตย�สุจริต นํามาซึ่งการ
บําบัดทุกข� บํารุงสุข ตาม
นโยบายรัฐบาลและตามที่
กระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

187,800 - 187,800 187,800 สมุทร 
สงคราม 

 

81 โครงการเสริมสร�างความรู�เกี่ยวกับ
การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแก�บุคลากร
ภาครัฐ เพื่อประยุกต�ใช�ในการ
ปฏิบัติงานที่สุจริตโปร�งใส 

 - จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 

คน 200 จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ 
จํานวน 303 คน   
คิดเปXนร�อยละ 151.50 

250,000 - 250,000 197,944 สระแก�ว 
 

82 โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใสของส�วนราชการ
บริหารส�วนภูมิภาค 

เจ�าหน�าที่ของส�วนราชการ
บริหารส�วนภูมิภาคใน
จังหวัดสระบุรีมีความรู�ความ
เข�าใจในหลักเกณฑ�การ
ประเมินและการปฏิบัติ
ราชการตามแนวทางได�อย�าง
ถูกต�องผ�านการประเมินผล
หลักสูตรการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ไม�น�อยกว�าร�อย
ละ 80 

คน 80 มีเจ�าหน�าที่ของส�วนราชการ
ส�วนภูมิภาค และเจ�าหน�าที่
ของส�วนราชการที่ได�รับ
งบประมาณ (งบจังหวัด และ
งบกลุ�มจังหวัด) จาํนวน   
90  คน เข�าร�วมโครงการ
อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู� 
และการฝEกปฏิบัติในการ
ดําเนินการตามโครงการ ITA  
อย�างถูกต�อง และครอบคลุม
ทุกประเด็นการประเมิน   

92,600 - 92,600 88,776  สระบุรี 
 

83 โครงการเสริมสร�างคุณธรรม
จริยธรรมและสร�างจิตสํานึกดี 

กิจกรรมที่ 1 : ข�าราชการ 
และเจ�าหน�าที่ของรัฐที่ ได�รับ
ความรู�และพัฒนาตนเองให�มี
จิตสํานึกในการเปXน
ข�าราชการที่ดีปฏิบัติตนตาม
แนวทางที่ถูกต�อง 
กิจกรรมที่ 2 : ผู�ที่ปฏิบัติตน
ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ได�รับการยกย�อง ส�งเสริมให�
เปXนตัวอย�างแก�บุคคลทั่วไปมี

คน 100 1.มีบุคลากรภาครัฐจากส�วน
ราชการส�วนกลาง ส�วน
ภูมิภาค ส�วนท�องถิ่น และ
องค�กรอิสระ ในจังหวัด
สระบุรี  เข�าร�วมโครงการ
รวม จํานวน 140 คน  คิด
เปXนร�อยละ 120  (สูงกว�า
เป,าหมายที่ตั้งไว�)  
2) ผู�เข�ารับการอบรม มี
จิตสํานึกที่ดี ปฏิบัติตนได�

120,000 - 120,000 117,272 สระบุรี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

การเผยแพร�ประชาสัมพันธ�
ผ�านสื่อสิ่งพิมพ� 

ถูกต�องตามประมวล
จริยธรรม และสามารถนํา
กลับไปขยายผลให�บุคลากร
ในหน�วยงานได�รับทราบ 
และถือปฏิบัติได� 
3) ผู�เข�ารับการอบรมได�
เรียนหลักหลักการดําเนิน
ชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

84 โครงการ ส�งเสริมการสร�างจิตสํานึก
คุณธรรม จริยธรรม และค�านิยมให�
สังคมไทยไม�โกงต�อต�านการทุจริต 

ร�อยละ 80 ของผู�เข�ารับการ
อบรมมีส�วนร�วมในการ
ป,องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

คน 410 จังหวัดสิงห�บุรีมีเครือข�าย
ต�อต�านการทุจริตเพิ่มขึ้น 

387,900 - 387,900 172,606 สิงห�บุรี 

85 โครงการเสริมสร�างความรู�ด�าน
ป,องกันและปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ข�าราชการเจ�าหน�าที่ของรัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคมได�รับการเสริมสร�าง
ความรู� 

คน 100  47,600 - 47,600  สุโขทัย 
 

86 โครงการจังหวัดสุพรรณบุรีปลอด
การทุจริต 

บุคลากรภาครัฐในจังหวัด
สุพรรณบุรีเข�าร�วมโครงการ 
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 

คน 200 บุคลากรภาครัฐในจังหวัด
สุพรรณบุรีบูรณาการความ
ร�วมมือในการเสริมสร�าง
ความเข�มแข็งด�านคุณธรรม 
จริยธรรมภายใต�หลักธรร
มาภิบาล เพื่อป,องกันและลด
ช�องโอกาสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

104,600 - 104,600  สุพรรณบุรี 

87 โครงการส�งเสริมการปฏิบัติตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
ข�าราชการ (ข�าราชการกลุ�มเสี่ยง) 

จํานวนข�าราชการที่ถูก
ร�องเรียนหรือดําเนินการ
กรณีทุจริตประพฤติมิชอบ
ลดลงจากปHที่ผ�านมา 

คน 150 ข�าราชการในกลุ�มที่เสี่ยงต�อ
การทุจริตได�รับการส�งเสริม
และปลูกจิตสํานึก ตลอดจนมี
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน มีความตระหนักรู�
ต�อการต�อต�านการทุจริตคอร�
รัปชันและมีฐานความคิดใน
การรักษาประโยชน�สาธารณะ 

102,000 - 102,000 100,000 สุราษฎร�ธานี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

88 โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร�าง 
คุณธรรม จริยธรรม และวินัย 
ข�าราชการและบุคลากรภาครัฐ  
จ.สุรินทร� โดยนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาใช�เพื่อปฏิบัติ
ราชการเพื่อประชาชน 

ผู�เข�าร�วมกิจกรรมเสริมสร�าง 
คุณธรรม จริยธรรม และ
วินัย ข�าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ จังหวัด
สุรินทร� ได�รับความรู� ความ
เข�าใจด�านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาของ
ข�าราชการที่บัญญัติไว�เปXน
ข�อกฎหมาย กฎ และ
ระเบียบ  

คน 900 ผู�เข�าร�วมกิจกรรมเสริมสร�าง 
คุณธรรม จริยธรรม และ
วินัย ข�าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ จังหวัด
สุรินทร� ได�รับความรู� ความ
เข�าใจเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และนําหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาปรับ
ใช�ในการปฏิบัติงาน 

167,400 - 167,400 132,000 สุรินทร� 
 

89 โครงการสร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการ
ทุจริต ปรับความคิดในการรักษา
ประโยชน�สาธารณะ จังหวัด
หนองบัวลําภ ู

ร�อยละ 80 ของอาสาสมัคร
คุมประพฤติ/เครือข�าย
ยุติธรรมชุมชน/บุคลากรของ
รัฐในพื้นที่จังหวัด
หนองบัวลําภูมีความเข�าใจ
แนวทางและมาตรการใน
การป,องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ 

คน 220 มีอาสาสมัครคุมประพฤติ/
เครือข�ายยุติธรรมชุมชน/
บุคลากรของรัฐในพื้นที่
จังหวัดหนองบัวลําภูผ�านการ
อบรม 

103,800 - 103,800 103,800 หนองบัวลําภ ู

90 โครงการอบรมสร�างเกียรติภูมิ
ข�าราชการ "การป,องกัน
ผลประโยชน�ทับซ�อน" 

ร�อยละ 80 คน 300 - 877,000 - 877,000  อ�างทอง 
 

91 โครงการสร�างเสริมความรู�และปลูก
จิตสํานึกในการจัดซื้อจัดจ�างและ
การบริหารพัสดุเพื่อต�อต�านการ
ทุจริตการจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐ 
ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 คน 471  248,300 - 248,300 248,300 อุทัยธานี 
 

กิจกรรมที่ 1 การฝEกอบรมหลักสูตร 
"การจัดซื้อจัดจ�าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ" สําหรับเจ�าหน�าที่
ผู�ปฏิบัติงานด�านพัสดุของหน�วยงาน
ภาครัฐใน จ. อุทัยธานี 

- จํานวนผู�เข�ารับการอบรม
จํานวน 268 คน 
- ร�อยละของผู�เข�ารับการ
อบรมนําความรู�ไป
ประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติงาน 
ร�อยละ 90  

คน 268 ผู�เข�ารับการฝEกอบรมจํานวน 
268 คน สามารถ
ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ�าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด�วยความซื่อสัตย�สุจริต 
คํานึงถึงความคุ�มค�า โปร�งใส 

161,600 - 161,600 161,600  
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และตรวจสอบได�  

กิจกรรมที่ 2 การเสวนาวิชาการ
เรื่อง "ข�อเสนอเกี่ยวกับการแก�ไข
ปIญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจ�าง
ภาครัฐ เพื่อการพัฒนาจังหวัด
อุทัยธานี"  

- จํานวนผู�เข�ารับการอบรม
จํานวน 203 คน 
- ร�อยละของผู�เข�ารับการ
อบรมนําความรู�ไป
ประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติงาน 
ร�อยละ 90 

คน 203 ผู�เข�าร�วมรับฟIงการเสวนา 
จํานวน 203 คน มีจิตสํานึก
ในการปฏิบัติงานและการ
บริหารจัดการพัสดุภาครัฐ 
ตลอดจนมีแนวทางในการลด
การทุจริตการจัดซื้อจัดจ�าง
ในภาครัฐ 

86,700 - 86,700 86,750 

92 โครงการประชุมเสวนาปลูก
จิตสํานึก ค�านิยม คุณธรรม 
จริยธรรมและสร�างวินัยการป,องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ จังหวัด
อุบลราชธานี 

ผู�เข�ารับการอบรม 600 คน คน 600 ผลผลิต:จํานวนผู�เข�าร�วม
โครงการ จํานวน 542 คน 
คิดเปXนร�อยละ 90.33 
ระดับความพึงพอใจอยู�ใน
ระดับค�อนข�างมากถึงมาก 
ร�อยละ 91.42  
ผลสัมฤทธิ์:ผู�เข�าร�วม
โครงการฯมีความรู�ความ
เข�าใจ มีทัศนคติและค�านิยม
ไม�ยอมรับการทุจริตและร�วม
แรงร�วมใจกันเปXนเครือข�าย
การตรวจสอบและต�อต�าน
การทุจริตในพื้นที่ คิดเปXน
ร�อยละ 96.15 

354,760 - 354,760 297,044 อุบลราชธานี 
 

93 โครงการฝEกอบรมให�ความรู�เกีย่วกับ
การป,องกันผลประโยชน�ทับซ�อนแก�
ข�าราชการและเจ�าหน�าที่ของจังหวัด
อํานาจเจริญ 

ร�อยละ 100 ผู�เข�ารับการ
ฝEกอบรมมีความรู�ความ
เข�าใจเกี่ยวกับการป,องกัน
ผลประโยชน�ทับซ�อน 

คน 150 1. ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
2. สามารถแก�ข�อกล�าวหาเรื่อง
ความลําเอียงได�ง�าย 
3. แสดงความยึดมั่นในหลัก- 
ธรรมาภิบาล 
4. ประชาชนและผู�ประกอบการ 
เชื่อมั่นว�าหน�วยงานปฏิบัติ
หน�าที่อย�างเปXนธรรมและไม�มี
ผลประโยชน�แอบแฝง 

110,000 - 110,000 82,600 อํานาจเจริญ 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

94 โครงการสร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการ
ทุจริต 

ร�อยละ 60 ผ�านเกณฑ�
ทดสอบความรู�ในเรื่องที่
อบรม 

คน 100 ข�าราชการเกิดจิตสํานึก
เครือข�ายร�วมเปXนภาคีเฝ,า
ระวัง เปXนพลังขับเคลื่อน
สังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต 

32,100 - 32,100  อํานาจเจริญ 

ยุทธศาสตร5ที่ 1 “สร:างสังคมที่ไม8ทนต8อการทุจริต” 
กลยุทธ5ที่ 3 ประยุกต5หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปAนเครื่องมือต:านทุจริต 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรกรม
ส�งเสริมการปกครองท�องถิ่นในการ
ปฏิบัติราชการบนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

จํานวนบุคลากรในสังกัดกรม
ส�งเสริมการปกครองท�องถิ่น
ที่เข�ารับการอบรม 

คน 500 500 4,206,000 - 4,206,000 1,879,169.89 สถ. 

2 โครงการเสริมสร�างคุณธรรม จริย-
ธรรมและต�อต�านการทุจริตตามแนว
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให�กับ 
บุคลากรองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น 
ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จํานวนบุคลากรองค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่นที่เข�ารับ
การอบรม 

คน 1,250     1,250  4,968,800 - 4,968,800 2,989,240.70 สถ. 

3 โครงการปลูกค�านิยมและจิตสํานึก
โดยยึดแนวเศรษฐกิจพอเพยีงตาม
ศาสตร�พระราชา  

ผู�เข�ารับการอบรมไม�น�อย
กว�าร�อยละ 80 ได�รับความรู�
ในการป,องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

คน 60  บุคลากรมีความตระหนักรู�ใน
การป,องกันและปราบปราม
การทุจริต  

105,400 - 105,400  นครปฐม 
 

4 โครงการปลูกจิตสํานึกและสร�าง
ค�านิยมต�อต�านการทุจริตและสร�าง
ภูมิคุ�มกันในการดําเนินชีวิตด�วย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

บุคลากรภาครัฐได�รับการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค�านิยม
และมีจิตสํานึกที่ดีในการ
ปฏิบัติหน�าที่ 

คน 300 สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
ค�านิยมและปลูกจิตสํานึก
ให�กับบุคลากรภาครัฐให�
ปฏิบัติงานด�วยความโปร�งใส 
เต็มใจบริการ เสมอภาค เปXน
ธรรม และมีประสิทธิภาพ 

158,200 - 158,200 134,235 นราธิวาส 
 

5 โครงการสร�างค�านิยมและจิตสํานึก
บุคลากรของจังหวัดสมุทรสาครโดย
นําแนวทางตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ศาสตร�พระราชาสู�การ
พัฒนาอย�างยั่งยืน มาประยกุต�ใช�ใน
การดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน   
     

จํานวนเรื่องร�องเรียน
เกี่ยวกบัการทุจริตของ
เจ�าหน�าที่รัฐจังหวัด
สมุทรสาคร ลดลงร�อยละ 
10 

คน 150 - 225,000 - 225,000  สมุทรสาคร 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

6 โครงการภูมิคุ�มกันป,องกันการทุจริต 
โดยดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

บุคลากรภาครัฐในจังหวัด
สุพรรณบุรีเข�าร�วมโครงการ 
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 

คน 200 บุคลากรทุกภาคส�วนใน
จังหวัดสุพรรณบุรีมีความ
เข�าใจในหลักคิดและการ
ปฏิบัติตนในการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเกิดเจตคติที่ดี 
และยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน เพือ่
เปXนภูมิคุ�มกันในการป,องกัน
การทุจริต เพื่อนําไปสู� 
“จังหวัดสุพรรณบุรีใส
สะอาด” 

104,600 - 104,600  สุพรรณบุรี 
 

ยุทธศาสตร5ที่ 1 “สร:างสังคมที่ไม8ทนต8อการทุจริต” 
กลยุทธ5ที่ 4 เสริมพลังการมีส8วนร8วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส8วนเพื่อต8อต:านการทุจริต 

1 โครงการสร�างผู�นําเฝ,าระวังหมู�บ�าน
และชุมชนห�างไกลการทุจริต 

สมาชิกเครือข�ายเฝ,าระวัง
การทุจริตมีความรู� ความ
เข�าใจ และสามารถติดตาม
สอดส�องการปฏิบัติราชการ
ของหน�วยงานภาครัฐได�
อย�างมีประสิทธภิาพ 

คน 700 ทําให�การทุจริตของ
หน�วยงานภาครัฐลดลงหรือ
หายไปจากระบบราชการ
ไทย 

423,100 - 423,100  กาฬสินธุ� 
 

2 โครงการสร�างเครือข�ายต�อต�าน
ทุจริตคอร�รัปชั่นโดยการมีส�วนร�วม
ของประชาชน 

ร�อยละ 80 ของผู�เข�าร�วม
อบรมมีส�วนร�วมในการ 
ป,องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

คน 200 จังหวัดกําแพงเพชรมี
เครือข�ายต�อต�านการทุจริต
เพิ่มขึ้น 

200,000 - 200,000  กําแพงเพชร 

 

3 โครงการผนึกพลังประชารัฐ
ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลต�อต�านการ
ทุจริต จํานวน 3 รุ�น 

1. ร�อยละ 80 ของผู�เข�ารับ
การอบรมมีความรู� ความ
เข�าใจ และความตระหนักถึง
ปIญหาการทุจริต 
2. ร�อยละ 100 ของ
หมู�บ�าน ชุมชนในพื้นที่ มี
อาสาสมัครภาคประชาสังคม
ต�อต�านการทุจริต 

คน 300 1. ประชาชนมีความ
ตระหนักในการป,องกัน
ปIญหาการทุจริต และมีส�วน
ร�วมในการเฝ,าระวัง ติดตาม 
ตรวจสอบและเกิดเครือข�าย
การดําเนินงานในพื้นที่ 
2. ปIญหาการทุจริตคอร�รัป
ชันลดลง 

215,700 - 215,700  ขอนแก�น 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

4 โครงการการสร�างเครือข�าย
ประชาสัมพันธ�ต�อต�านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ รุ�นที่ 1  

1. ร�อยละ 80 ของผู�เข�าร�วม
กิจกรรมมีความรู�เกีย่วกับ
การประชาสัมพันธ�ข�อมูล
การต�อต�านการทุจริต 
2. ร�อยละ 80 ของผู�เข�าร�วม
กิจกรรมรับรู�ข�อมูลข�าวสาร
และนําไปเผยแพร� 

คน 400 กลุ�มเครือข�ายประชาสัมพันธ�
ที่ทําหน�าที่เผยแพร�ข�อมูล
ข�าวสารร�วมมือกันรณรงค�
ประชาสัมพันธ�สื่อสาร สร�าง
ความเข�าใจในพิษภัยการ
ทุจริตให�กับประชาชน 

465,700 - 465,700  ขอนแก�น 
 

5 โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร�าง
ความเข�มแข็งให�กับเครือข�ายด�าน
การป,องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในส�วนราชการจังหวัดจันทบุรี 

เจ�าหน�าที่รัฐ 200 คน คน 224  135,800 - 135,800  จันทบุรี 
 

6 โครงการสร�างเครือข�ายและพัฒนา
เครือข�ายประชารัฐต�อต�านการ
ทุจริต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปH
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ร�อยละของผู�รับการอบรม 
สัมมนามีความรู�และความ
เข�าใจสถานการณ�ทุจริต 
คอร�รัปชัน 

คน 250 ผู�เข�ารับการอบรมฯ 
ประกอบด�วย เจ�าหน�าที่
ภาครัฐ และภาคเอกชน โดย
ร�อยละ 100 ของผู�เข�ารับ
การอบรมจะมีความรู�และ
ความเข�าใจสถานการณ�การ
ทุจริตคอร�รัปชัน สร�างความ
ตระหนักถึงความสําคัญของ
การป,องกันและปราบปราม
การทุจริต ร�อยละ 93.39 
รวมทั้งผู�เข�ารับการอบรม
แสดงพลังร�วมขับเคลื่อน
สร�างสังคมสุจริต 

129,100 - 129,100 129,100 ฉะเชิงเทรา 
 

7 โครงการสร�างเครือข�ายประชารัฐ
ต�อต�านการทุจริต จังหวัดชัยภูมิ 

เครือข�ายประชารัฐต�อต�าน
การทุจริตจังหวัดชัยภูมิ 
สามารถนําความรู�ไปใช� และ
เปXนกลไกในการต�อต�านการ
ทุจริตได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
ร�อยละ 80  

คน 300 องค�กรต�อต�านการทุจริตของ
จังหวัดมีความเข�มแข็ง 

210,000 - 210,000 210,000 ชัยภูมิ 
 

8 โครงการเสริมสร�างความรู�ด�านการ
ป,องกันปราบปรามการทุจริตและ

เจ�าหน�าที่อาสาสมัครคุม
ประพฤติ เครือข�ายยุติธรรม

คน 100 เจ�าหน�าที่ อาสาสมัครคุม
ประพฤติ เครือข�ายยุติธรรม

101,000 - 101,000 64,400 
 

ชุมพร 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

ประพฤติมิชอบ และสร�างเครือข�าย
ประชารัฐต�านการทุจริต 

ชุมชน ร�อยละ 90 มีความรู�
ความเข�าใจเกีย่วกบัการ
ป,องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 
2561  

ชุมชน ร�อยละ 90 สมัคร
เปXนสมาชิกเครือข�ายป,องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

9 โครงการเครือข�ายต�านโกงจังหวัด
เชียงราย ประจาํปHงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

จํานวนบุคลากรเข�าร�วม
เครือข�ายต�านโกง (300 
คน) 

คน 300 - 225,000 - 225,000  เชียงราย 
 

10 โครงการสร�างภาคีเครือข�ายเยาวชน
ต�อต�านการทุจริตจังหวัดเชียงใหม� 

เยาวชนที่เข�าร�วมโครงการ 
จํานวน 250 คน 

คน 250 เยาวชนที่เข�าร�วมโครงการ มี
ความรู� ความเข�าใจและ
ตระหนักถึงการป,องกันการ
ทุจริต  

200,100 - 200,100  เชียงใหม� 
 

11 โครงการสร�างเสริมพฤติกรรม
เครือข�ายร�วมต�านทุจริตจังหวัด
เชียงใหม� 

เครือข�ายภาคประชาชนของ  
ก.ธ.จ. ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม� จํานวน 125 คน 

คน 125 ผู�เข�าร�วมโครงการ จาํนวน 
125 คน ได�รับความรู� 
ความเข�าใจและตระหนักถึง
การป,องกันการทุจริตใน
หน�วยงานภาครัฐ 

148,300 - 148,300  เชียงใหม� 
 

12 โครงการเสริมพลังทุกภาคส�วนร�วม
ต�านทุจริตจังหวัดตรัง 

ระดับความพึงพอใจของผู�
เข�ารับการอบรม ไม�ต่ํากว�า
ร�อยละ 80  

คน 100 1. กลุ�มเป,าหมายเข�าร�วม
ประชุมสัมมนา 115 คน /        
คิดเปXนร�อยละ 115 
2 . ร ะ ดั บค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ
ผู� เข� า ร� วมประ ชุม สัมมนา 
ระดับมาก-มากที่สุด คิดเปXน
ร�อยละ 99.84 ความคุ�มค�า
คิดเปXนร�อยละ 89 
3. จังหวัดมีการขับเคลื่อน        
การป,องกันและปราบปราม       
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ  
4. จังหวัดมีการบูรณาการ
กระบวนการทํางานและ
ประสานความร�วมมือ

147,100 - 147,100 147,100 ตรัง 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

ระหว�างเครือข�ายภาค
ประชาชนในการป,องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

13 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข�าย
ภาคประชาสังคมในการต�อต�านการ
ทุจริต ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.
2561 

ร�อยละ 80 ของ ผู�เข�าร�วม
โครงการมีความรู�ความ
เข�าใจเพิ่มมากขึ้น 

คน 100 1.ผู�เข�าอบรมมีจิตสํานึกและ
ตระหนักรู�ในเรื่องการ
ป,องกันและต�อต�านการ
ทุจริต คอร�รัปชัน 
2.จังหวัดมีเครือข�ายในการ
ป,องกัน และเฝ,าระวังปIญหา 
ตลอดจนร�วมขับเคลื่อนให�
เกิดธรรมาภิบาลใน
หน�วยงานภาครัฐ และสังคม
โดยรวม  

121,600 - 121,600 75,069 ตาก 
 

14 โครงการขยายผลชุมชนใสสะอาด 
จังหวัดนครพนม 

1. มีหมู�บ�าน/ชุมชน/กลุ�ม
องค�กรผ�านตัวชี้วัดใน 5 มิติ 
2. กลุ�มเป,าหมายที่เข�าร�วม
โครงการ มีความพึงพอใจ ไม�
น�อยกว�าร�อยละ 80  

คน 600   1. ต�อยอดและขยายผล
พัฒนาชุมชนใสสะอาด สู�
หมู�บ�าน/ชุมชนและกลุ�ม
องค�กรบนพื้นที่การ
ดํารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
และการตระหนักรู�ในพิษภยั
ของการทุจริตและนําไปสู�
การเปXนชุมชนแห�งความสุข
และคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. หมู�บ�าน/ชุมชนและกลุ�ม
องค�กรในจังหวัดนครพนม มี
คุณธรรม จริยธรรม 
ประพฤติตนตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรม มีการบริหาร
จัดการเปXนไปตามหลักความ
โปร�งใสและสามารถ
ตรวจสอบได� 

416,600 - 416,600 416,600 นครพนม 
 

15 โครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร�
การป,องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เพื่อร�วมกัน

กลุ�มเป,าหมายที่เข�าการ
ฝEกอบรม จาํนวน 3,200 
คน คิดเปXนร�อยละ 0.12 

คน 3,200 ผลที่ได�ต�อเนื่องจากการ
ฝEกอบรม กลุ�มเป,าหมายมี
ความรู� ความเข�าใจและนํา

986,000 - 986,000  นครราชสีมา 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

สร�างโคราชใสสะอาด ในเชิงป,องกัน 
(Prevention Corruption 
System) 

ของประชากรจังหวัด
นครราชสีมา (จํานวนของ
ประชากร จ.นครราชสีมา 
2,631,435 คน ข�อมูล ณ 
ธันวาคม พ.ศ. 2559) 
ได�รับการเสริมสร�างความรู� 
ความเข�าใจ ปลูกฝIงค�านิยม
และปลูกจิตสํานึกร�วมกัน
เปXนเครือข�ายพลังประชารัฐ
ต�อต�านและป,องกันการ
ทุจริต มีความรู� ความเข�าใจ
ที่ถูกต�องและเกิดความ
ตระหนักในการป,องกันการ
ทุจริต 

ความรู�มาใช�ประโยชน� และ
เกิดความตระหนักในการ
ป,องกันการทุจริต และ
สามารถขยายผลไปยังบุคคล
ในครอบครัว ในหมู�บ�านและ
ชุมชนที่อยู�โดยรอบตัวตน
ของกลุ�มเป,าหมาย เข�าร�วม
เปXนเครือข�ายป,องกันการ
ทุจริตเปXนวงกว�าง 

16 โครงการรณรงค�ประชาสัมพันธ� 
สร�างจิตสํานึกร�วมต�านทุจริตคอร�รัป
ชัน  

ร�อยละ 80 ของ
กลุ�มเป,าหมายที่เข�าร�วม
กิจกรรมรับรู�ข�อมูลข�าวสาร
และนําไปเผยแพร� 

คน 360 กลุ�มเป,าหมายที่เข�าร�วม
กิจกรรมมีความรู�เกีย่วกับ
การต�อต�านการทุจริต 

348,600 - 348,600 258,562 นครสวรรค�  
 

17 โครงการอบรมให�ความรู�ด�านการ
ป,องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพื่อสร�างเครือข�าย
ประชารัฐต�อต�านการทุจริตประจําปH
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัด
นนทบุรี 

จํานวนผู�เข�ารับการอบรม 
320 คน 

คน 300 1. ภาคประชาชนมีความรู� 
ความเข�าใจในด�านการ
ป,องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
มากยิ่งขึ้น 
2. ภาคประชาชนมีส�วนร�วม
ในการสร�างเครือข�ายประชา
รัฐในการเฝ,าระวังการทุจริต 
และสร�างกลไกการป,องกัน
การทุจริตอย�างมี
ประสิทธิภาพ 

221,600 - 221,600 อยู�ระหว�าง 
เบิกจ�าย 

นนทบุรี 
 

18 โครงการสร�างเครือข�ายประชารัฐ
ต�อต�านการทุจริต 

บุคลากรภาครัฐ องค�กร
อาสาสมัครมีการสร�าง
เครือข�ายร�วมกัน 

คน 200 มีการสร�างเครือข�ายต�อต�าน
การทุจริตในพื้นที่จังหวัด
นราธิวาส 

105,200 - 105,200 95,120 นราธิวาส 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

19 โครงการการสร�างค�านิยมและปลูก
จิตสํานึกให�กบับุคลากรสังกัด
กระทรวงยุติธรรมและบุคลากรที่
เกี่ยวข�องในจังหวัดบึงกาฬต�อต�าน
การทุจริต ภายใต� "ข�าราชการไทย
ไร�ทุจริต"  

ร�อยละ 100 ของผู�เข�าร�วม
โครงการได�รับความรู� ความ
เข�าใจเกี่ยวกับการทุจริตและ
ร�วมกันสร�างค�านิยมและ
ทัศนคติต�อต�านการทุจริตใน
ภาครัฐ 

คน 209 ผู�เข�าร�วมโครงการมีค�านิยม 
ทัศนคติร�วมกันในการ
ต�อต�านการทุจริตในภาครัฐ 
และสร�างเครือข�ายภาครัฐ
ต�อต�านการทุจริตในภาครัฐ 

156,400 - 156,400 156,400 บึงกาฬ 
 

20 โครงการสร�างเครือข�ายในการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมไปสู�
การปฏิบัติ 

ร�อยละของผู�เข�าร�วม
โครงการและผ�านการ
ฝEกอบรม ไม�มีเรื่องร�องเรียน
เกี่ยวกบัการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ ร�อยละ 100 

คน 300 บุคลากรภายในจังหวัด ทั้ง
ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน องค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น และ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด ปฏิบัติตนและขยาย
เครือข�ายในการปลูกฝIง
ค�านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และจิตสํานึกในการรักษา
ความซื่อสัตย� ซึ่งจะช�วย
ป,องกันปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบทุก
ภาคส�วนได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ  

134,400 - 134,400 134,400 บุรีรัมย� 
 

21 โครงการเสริมพลังการมีส�วนร�วม
ของชุมชนและบูรณาการทุกภาค
ส�วน เพื่อสังคมสุจริตตามรอยเท�า
พ�อ 

ผู�เข�าร�วมการฝEกอบรมได�รับ
ความรู�เกี่ยวกับการป,องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ของ
จํานวนเป,าหมายของ
โครงการ 

คน 800 เกิดกระบวนการมีส�วนร�วม
ของประชาชนให�มีค�านิยม
ร�วมกันต�านการทุจริต มี
จิตสํานึกสาธารณะและสร�าง
จิตสํานึกพลเมืองการไม�ทน
ต�อการทุจริตในการร�วม
ดําเนินการป,องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

239,000 - 239,000  ประจวบ- 
คีรีขันธ� 

 

22 โครงการอบรมบุคลากรเพื่อสร�าง
เครือข�ายประชารัฐต�อต�านการ
ทุจริต 

ผู�เข�ารับการอบรมมีความรู� 
ความเข�าใจ เกีย่วกับสภาพ
ปIญหาการทุจริตและนํา
ความรู�ที่ได�รับไปต�อยอดเพื่อ
เพิ่มเครือข�ายการเฝ,าระวัง

คน 300 ผู�เข�ารับการอบรม จํานวน 
326 คน มีความรู�ความ
เข�าใจ ด�านการป,องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และมี

210,800 - 210,800 210,770 พระนคร- 
ศรีอยุธยา 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ!/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ*าย 

(บาท) 
หน*วยงาน 

หน*วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน*วยงาน รวม 

ด%านการป�องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ไม�น%อยกว�าร%อยละ 70  

เครือข�ายที่ร�วมเปHนกาํลัง
สําคัญในการขับเคลื่อน 
ป�องกันและติดตามการ
ทุจริตในหน�วยงานของรัฐ 
ผ�านเครือข�ายประชาสังคม
ต�อต%านการทุจริต ร%อยละ 
91.41 

23 โครงการเสริมสร%างจิตสํานึก 
ค�านิยม ร�วมเปHนเครือข�ายประชารัฐ
ต�อต%านการทุจริต 

ร%อยละ 100 ของ
กลุ�มเป�าหมายที่เข%าร�วม
โครงการร�วมเปHนเครือข�าย
ต�อต%านการทุจริต 

คน 80 เกิดเครือข�ายในการเฝ�าระวัง
และต�อต%านการทุจริต 

55,000 - 55,000 53,600 พังงา 

24 โครงการประชาสัมพันธ9รณรงค9
ต�อต%านการทุจริต 

ร%อยละ 100 ของ กิจกรรม
ได%ผลิตและเผยแพร�ตาม
แผนงานที่กําหนด 

คน 35 ร%อยละ 80 ของ
กลุ�มเป�าหมายรับทราบ
เข%าใจและร�วมต�อต%านการ
ทุจริต 

348,100 - 348,100 0 พังงา 

25 โครงการพัฒนาเครือข�ายภาครัฐ 
เฝ�าระวังและต�อต%านการทุจริต 

ผู%เข%ารับการฝLกอบรม ไม�
น%อยกว�าร%อยละ 80 มี
ความรู%เพื่อใช%เฝ�าระวังและ
ต�อต%านการทุจริต 

คน 200 ผู%เข%าร�วมโครงการเกิดความ
ตระหนักและเปHนเครือข�าย
ภาครัฐต�อต%านการทุจริต 

140,300 - 140,300 90,999 พังงา 

26 โครงการเสริมสร%างความรู% ความ
เข%าใจแก�ผู%นําอาสาพัฒนาชุมชน 
(ผู%นํา อช.) ในการต�อต%านการทุจริต 

 ผู%นําอาสาพัฒนาชุมชน 
จํานวน 128 คน                                                    

คน 128 ผู%นําอาสาฯ จํานวน 128 
คน มีความรู% ความเข%าใจ
เรื่องการต�อต%านการทุจริต
และสามารถประชาสัมพันธ9
ด%านการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริต                                                  

98,100 - 98,100 98,100 พัทลุง 

27 โครงการให%ความรู% ปลูกจิตสํานึกใน
การป�องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให%กับบุคลากรของหน�วยงาน 

บุคลากรในหน�วยงาน 
จํานวน 70 คน มีความรู% 
ความเข%าใจเกีย่วกบัการ
ป�องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

คน 70 บุคลากรในหน�วยงานมี
ความรู% ความเข%าใจ และนํา
ความรู%มาใช%ประโยชน9และ
ตระหนักในการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

18,300 - 18,300 18,300 พัทลุง 

28 โครงการส�งเสริมการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรที่เข%าร�วมโครงการ
นําความรู%ไปปฏิบัติใช%ในการ
ทํางาน และการดําเนินชีวิต 

คน 250 บุคลากรที่เข%ารับการอบรม
เกิดจิตสํานึก และนําความรู%
ที่ได%รับไปยึดถือปฏิบัติ 

134,900 - 134,900 134,650 พัทลุง 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

29 โครงการสร�างเครือข�ายประชารัฐ 
(ภาคประชาสังคม) ในการต�อต�าน
การทุจริต 

จํานวนของผู�เข�าร�วม
โครงการร�อยละ 70  

คน 200 ผู�เข�าร�วมโครงการมีความรู�
ความเข�าใจเกีย่วกบัสภาพ
ปIญหาการทุจริต และภาค
ประชาสังคมตระหนักถึง
ความสําคัญของการป,องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
และเข�ามามีส�วนร�วมในการ
เฝ,าระวัง การป,องกัน และ
ติดตามการทุจริตใน
หน�วยงานภาครัฐร�อยละ 70  

166,200 - 166,200  พิษณุโลก 
 

30 โครงการอบรมส�งเสริมตํารวจชุมชน
เพื่อเปXนกลไกป,องกันการทุจริต  
จ.เพชรบุรี 

จํานวนผู�เข�ารับการอบรม คน 300 
(2 รุ�น) 

- 200,000  - 200,000   เพชรบุรี 

31 โครงการอบรมส�งเสริม
คณะกรรมการหมู�บ�าน (กม.) เพื่อ
เปXนกลไกป,องกันการทุจริต จ.
เพชรบุรี 

จํานวนผู�เข�ารับการอบรม คน 300 
(2 รุ�น) 

- 200,000  - 200,000   เพชรบุรี 

32 โครงการเครือข�ายต�านโกงจังหวัด
เพชรบูรณ� ประจําปHงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

เครือข�ายต�านโกงเพิ่มขึ้น คน 100 - 268,400 - 268,400  เพชรบูรณ� 
 

33 โครงการเสริมสร�างจิตสํานึก
เครือข�าย พม. ต�อต�านการทุจริต
คอร�รัปชั่น 

- คน 200 - 140,800 - 140,800 140,800 แพร� 
 

34 โครงการส�งเสริมและสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนว
ทางการสร�าง "จังหวัดใสสะอาด 
อําเภอใสสะอาด และองค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่นใสสะอาด" โดย
กลไกประชารัฐ จ.พะเยา  

- คน 500 เจ�าหน�าที่ของรัฐและทุกภาค
ส�วนในจังหวัดพะเยามีส�วน
ร�วมในการดําเนินการด�าน
การส�งเสริมและการ
ดําเนินการด�านการป,องกัน 
และปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ อย�างมีประสิทธิภาพ
และเปXนไปตามแนวทางการ
สร�าง “จังหวัดใสสะอาด 
อําเภอใสสะอาด และองค�กร

523,000 - 523,000 523,000 พะเยา  



35 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

ปกครองส�วนท�องถิ่นใส
สะอาด” โดยกลไกประชารัฐ 
จังหวัดพะเยา 

กิจกรรมที่ 1 อบรมสัมมนาเพื่อ
เสริมสร�างความรู�เกี่ยวกับการ
ป,องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให�แก�ผู�บริหารและ
เจ�าหน�าที่ของรัฐ 

ร�อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ข�าราชการและเจ�าหน�าที่ของ
รัฐที่ได�รับความรู�เกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข�อง
กับผลประโยชน�ทับซ�อนและ
การปฏิบัติงานที่สุจริต 
โปร�งใสและตรวจสอบได� 

คน 200 ข�าราชการและเจ�าหน�าที่
ของรัฐมีความรู�เกี่ยวกบั
ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข�องกับผลประโยชน�ทับ
ซ�อนและการปฏิบัติงานที่
สุจริต โปร�งใสและตรวจสอบ
ได�มากขึ้น 

209,000 - 209,000 209,000 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมสัมมนาเพื่อ
เสริมสร�างและพัฒนาเครือข�ายธรร
มาภิบาลในการสอดส�องดูแลให�
หน�วยงานและเจ�าที่ของรัฐปฏิบัติ
หน�าที่ให�เปXนไปตามหลักธรรมาภิ
บาล 

ร�อยละที่เพิ่มขึ้นของ
เครือข�ายธรรมาภิบาลในการ
สอดส�องดูแลให�หน�วยงาน
และเจ�าหน�าที่ของรัฐปฏิบัติ
หน�าที่ให�เปXนไปตามหลักธรร
มาภิบาล  

คน 200 เครือข�ายธรรมาภิบาลภาค
ประชาชนมีความตระหนัก
และเข�ามามีส�วนร�วม ในการ
สอดส�องการปฏิบัติราชการ
ของหน�วยงานภาครัฐให�
เปXนไปตามหลักธรรมาภิบาล
มากขึ้น 

187,800 - 187,800 187,800 

กิจกรรมที่ 3 การอบรมสัมมนาเพื่อ
สรุปบทเรียนจากการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 
(ITA) ในปHที่ผ�านมา 

ร�อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ข�าราชการและเจ�าหน�าที่
ของรัฐของส�วนราชการ
ประจําจังหวัด (ส�วนภูมิภาค) 
มีค�านิยมและจิตสํานึก
เปXนไปตามเกณฑ�การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงาน
ของหน�วยงานภาครัฐ (ITA) 
ที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 

คน 100 ข�าราชการและเจ�าหน�าที่
ของรัฐมีค�านิยมและ
จิตสํานึกในด�านคุณธรรม
และความโปร�งใสในการ
ปฏิบัติงานสอดคล�องกับ
เกณฑ�การประเมินคุณธรรม
และความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานของหน�วยงาน
ภาครัฐ (ITA) มากขึ้น 

126,200 - 126,200 126,200 

35 โครงการพัฒนาและเสริมสร�าง
ศักยภาพองค�กรภาคประชาสังคม 
ภาคีเครือข�ายในการป,องกันและเฝ,า
ระวังการทุจริต  "สร�างสังคมที่ไม�ทน
ต�อการทุจริต" 

1. จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ  
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80         
2.ความพึงพอใจของ
ผู�เข�าร�วมโครงการ ไม�น�อย
กว�าร�อยละ 80 

คน 500 บุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
นักเรียน นักศึกษา องค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่น 
ภาคเอกชน ภาคีเครือข�าย
ด�านการป,องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

269,500 - 269,500 223,830 มุกดาหาร 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

เครือข�ายภาคประชาสังคม 
สื่อมวลชนและภาคเอกชนที่
เข�าร�วมโครงการพัฒนาและ
เสริมสร�างศักยภาพฯ มีการ
สร�างเครือข�ายด�านการ
ป,องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และมีจิตสํานึกด�าน
การป,องกันและปราบปราม
การทุจริต ซึ่งทําให�
ประชาชนมีความเชื่อมั่นและ
เกิดศรัทธาด�านการ
บริหารงาน อันจะส�งผลให�
เกิดความโปร�งใสและ
ภาพลักษณ�ที่ดีต�อภาครัฐ
และประเทศชาติ 

36 โครงการสร�างเครือข�ายประชารัฐ
ต�อต�านการทุจริต 

ผู�เข�าร�วมโครงการผ�านการ
ทดสอบหลังการฝEกอบรม 
(Post test) ร�อยละ 80  

คน 100 ผู�เข�าร�วมโครงการ จาํนวน 
100 ราย สามารถปฏิบัติ
ตนเฝ,าระวัง ป,องกันและ
ติดตามการทุจริตใน
หน�วยงานภาครัฐ ผ�าน
เครือข�ายประชาสังคม
ต�อต�านการทุจริตได� 

191,500 - 191,500  แม�ฮ�องสอน 

37 โครงการเสริมสร�างความรู�ด�านการ
ป,องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให�กับบุคลากร
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคมจังหวัดแม�ฮ�องสอน 

ผู�เข�าร�วมโครงการผ�านการ
ทดสอบหลังการฝEกอบรม 
(Post test) ร�อยละ 80 

คน 200 ผู�เข�าร�วมโครงการ จาํนวน 
200 ราย สามารถปฏิบัติ
ตนในเรื่องที่เกี่ยวข�องกับการ
ปฏิบัติงาน/ประกอบธุรกิจ
ด�วยความโปร�งใสไม�มี
ผลประโยชน�ทับซ�อนมา
เกี่ยวข�อง 

179,700 - 179,700  แม�ฮ�องสอน 

38 โครงการสร�างเครือข�ายประชารัฐ
ต�อต�านการทุจริต ประจําปH
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัด
ยะลา 

จํานวนผู�เข�าร�วมมีความรู�
ความเข�าใจการป,องกัน
ปราบปรามการทุจริต ไม�
น�อยกว�าร�อยละ 80             

คน 200 จํานวนข�อร�องเรียนการ
ทุจริตลดลง  

158,000 - 158,000  ยะลา 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

39 โครงการสร�างและพัฒนาเครือข�าย
ด�านการป,องกันและปราบปรามการ
ทุจริตจังหวัดระนอง 

1. ผู�เข�ารับการอบรมผ�าน
การประเมินไม�น�อยกว�าร�อย
ละ 80 
2. ผู�เข�ารับการอบรมเข�าร�วม
เปXนเครือข�ายในการต�อต�าน
การทุจริต ไม�น�อยกว�าร�อย
ละ 80  

คน 100 จังหวัดระนองมีเครือข�ายใน
การป,องกันและปราบปราม
การทุจริตที่มีความรู� ความ
เข�าใจเกี่ยวกับสภาพปIญหา
การทุจริต และสามารถ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ร�วมกันระหว�างภาครัฐ 
เอกชน และภาคประชา
สังคม ได�อย�างเปXนระบบมี
ประสิทธิภาพเพื่อเปXนการ
แก�ไขปIญหาการทุจริตใน
สังคมและสร�างสังคมแห�ง
ความซื่อสัตย�สุจริตจากการมี
ส�วนร�วมให�ยั่งยืนต�อไป 

91,800 - 91,800 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

ระนอง 

40 โครงการต�อต�านการทุจริตเชิง
ท�องเที่ยวจังหวัดระนอง 

ร�อยละของระดับความพึง
พอใจ ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 80                                                                                                     

คน 35 1. ทุกภาคส�วนมีส�วนร�วมใน
การดําเนินการป,องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
จังหวัดระนอง 
2. ภาครัฐมีภาพลักษณ�ด�าน
การบริหารจัดการที่ดี และ
เปXนการส�งเสริมการ
ท�องเที่ยวอีกทางหนึ่งด�วย 

57,400 - 57,400 17,500 ระนอง 

41 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หมา
เฝ,าบ�าน" (Watch Dog)  

ไม�ต่ํากว�า 240 คน         
(ร�อยละ 80) 

คน 300 - 229,500 - 229,500 ดําเนินการ 
ไตรมาส 3 

ระยอง 
 

42 โครงการอบรมให�ความรู� ความ
เข�าใจการป,องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

ไม�ต่ํากว�า 88 คน  
(ร�อยละ 80) 

คน 110 - 68,900 - 68,900 ดําเนินการ 
ไตรมาส 3 

ระยอง 

43 โครงการสร�างเครือข�ายทุกภาคส�วน
ในการเฝ,าระวังการทุจริตระดับ
จังหวัด 

จํานวนเครือข�ายต�อต�าน
การทุจริต 

คน 300 การเข�าร�วมเครือข�าย
ต�อต�านการทุจริตจาก
เจ�าหน�าที่ของทุกภาคส�วน
เพื่อดําเนินการ เฝ,าระวัง 
ป,องกัน และติดตามการ
ทุจริตระดับจังหวัด 

149,800 - 149,800 149,800 ราชบุรี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

44 โครงการ ลําปางสุจริต ใสสะอาด 
ต�อต�านการทุจริตทุกรูปแบบ โดย
การมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วน 

 1. จํานวนผู�เข�าร�วม
กิจกรรมโครงการ จาํนวน 
450 คน 
2. ร�อยละของจํานวน
ผู�เข�าร�วมอบรมเกินร�อยละ 
80 ของเป,าหมายที่ตั้งไว� 
3. คะแนนผลการประเมิน
ระดับคุณธรรมและความ
โปร�งใส : ITA ในการ
ปฏิบัติงานของจังหวัด
มากกว�าร�อยละ 80 

คน 550 1. ร�อยละ 80 ของ
ผู�เข�าร�วมการอบรม 
2. ผู�เข�ารับการอบรมมี
ความรู�ความเข�าใจและมี
กรอบแนวทางในการมีส�วน
ร�วมในการป,องกัน
ปราบปรามการทุจรตอย�างมี 
ประสิทธิภาพ 
3. เครือข�ายประชารัฐ
ต�อต�านการทุจริตของจังหวัด
มีความเข�มแข็งขึ้น 

600,000 - 600,000 324,710 ลําปาง 
 

กิจกรรมที่ 1) การอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร�างความรู�ด�าน
การป,องกันและปราบปราม การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบให�กับ
ข� า ร า ช ก า ร  เ จ� า หน� า ที่ ข อ ง รั ฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

124,950 - 
 

124,950  

กิจกรรมที่ 2) การอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร�งใส (Integrity and 
Transparency : ITA)
กลุ�มเป,าหมายข�าราชการในสังกัด
ราชการบริหารส�วนภูมิภาค 

199,760 - 199,760  

กิจกรรมที่ 3) การอบรมสัมมนา
สร�างค�านิยมและปลูกจิตสํานึกใน
การปฏิบัติงานของเจ�าหน�าที่และ
สามารถดําเนินการได�อย�างถูกต�อง
และมีมาตรฐาน 

124,950 - 
 

124,950  

45 โครงการอบรมเสริมสร�างบุคลากร
ภาครัฐเพื่อป,องกันและปราบปราม
การทุจริต  ตามหลักการบริหาร
กิจการบ�านเมืองที่ดีจังหวัดลําพูน 
ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ  คน 150 เจ�าหน�าที่ปฏิบัติงานด�วย
ความมุ�งมั่นและมีความ
ซื่อสัตย�สุจริต 

95,000 - 95,000 79,300 ลําพูน 
 

46 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข�าย
ภาคประชาสังคมในการต�อต�านการ
ทุจริตจังหวัดลําพูน ประจาํปH
งบประมาณ พ.ศ.2561 

จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ  คน 150 มีเครือข�ายเฝ,าระวังการ
ทุจริตและร�วมขับเคลื่อนให�
เกิดธรรมาภิบาลในหน�วยงาน
ภาครัฐและสังคมโดยรวม 

120,000 - 120,000 107,600 ลําพูน 
 

47 โครงการให�ความรู�ในการป,องกัน
และปราบปรามการทุจริตให�กับ
เครือข�ายประชารัฐต�อต�านการ
ทุจริต 

ร�อยละ 75 ของผู�เข�ารับการ
อบรม มีความรู�ด�านการ
ป,องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและมีจิตสํานึก 

คน 200 ผู�เข�ารับการอบรม มีความรู�
ด�านการป,องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและมี
จิตสํานึก ค�านิยม คุณธรรม 

68,800 - 68,800 68,800 เลย 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

ค�านิยม คุณธรรม และ
วัฒนธรรมสุจริต  

และวัฒนธรรมสุจริต  

48 โครงการฝEกอบรมเสริมสร�างค�านิยม
ความซื่อสัตย�สุจริตให�แก�อาสาสมัคร
ป,องกันภัยฝnายพลเรือนในการ
ป,องกันและปราบปรามการทุจริต
จังหวัดเลย 

ร�อยละ 80 ของผู�เข�ารับการ
อบรมได�รับการเสริมสร�าง
ความรู� ความเข�าใจเกี่ยวกับ
ค�านิยมและทัศนคติต�อต�าน
การทุจริต 

คน 300 ผู�เข�ารับการอบรม มีความรู�
ด�านการป,องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและมี
จิตสํานึก ค�านิยม คุณธรรม 
และวัฒนธรรมสุจริต  

150,000 - 150,000 150,000 เลย 

49 โครงการเสริมพลังเครือข�ายประชา
รัฐ เฝ,าระวัง ป,องกันและติดตาม
การทุจริตองค�กรสวัสดิการสังคม 

มีเครือข�ายในการเฝ,าระวัง 
ป,องกันและติดตามการ
ทุจริต จํานวน 300 คน 

คน 310 กลุ�มเป,าหมายที่เข�ารับการ
อบรมมีความรู� ความเข�าใจ 
สามารถนําความรู�ไปใช�ใน
การเฝ,าระวังตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของหน�วยงาน
ภาครัฐ องค�การสวัสดิการ
สังคม องค�กรคนพิการ 

180,400 - 180,400   ศรีสะเกษ 

50 โครงการหมู�บ�านต�านโกง จังหวัดศรี
สะเกษ 

ผู�เข�ารับการฝEกอบรมจํานวน 
220 คน 

คน 220 ผู�เข�ารับการฝEกอบรมมี
ความรู� และนําความรู�ไปใช�
ประโยชน� และเกิดความ
ตระหนักในการป,องกันการ
ทุจริต 

148,000 - 148,000   ศรีสะเกษ 

51 โครงการสร�างเครือข�าย
ประชาสัมพันธ�ต�อต�านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

ร�อยละ 80 ของผลผลิตที่ได�
ดําเนินการตามเป,าหมายที่
กําหนด 

คน 60 ร�อยละ 80 ของกลุ�ม-
เป,าหมายที่เข�าร�วมกจิกรรม
รับรู�ข�อมูลข�าวสารและนําไป
เผยแพร� 

90,000 - 90,000 71,700 ศรีสะเกษ 

52 โครงการชาวสตูลร�วมมือร�วมใจ 
ต�านภัยคอร�รัปชั่น 

ร�อยละของกลุ�มเป,าหมาย
เกิดการตระหนักและตื่นตัว
ในการมีส�วนร�วมในการ
ป,องกันการทุจริต 

คน 150 กลุ�มเป,าหมายเกิดการ
ตระหนักและตื่นตัวในการมี
ส�วนร�วมในการป,องกันการ
ทุจริต 

89,100 - 89,100  สตูล 

53 โครงการพัฒนาและเสริมสร�าง
เครือข�ายด�านการป,องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในส�วน
ราชการ     

จํานวนเครือข�ายในการ
ทํางานด�านการป,องกันและ
ปราบปรามการทุจริตไม�น�อย
กว�าร�อยละ 75 

คน 100 - 100,000 - 100,000  สมุทรสาคร 
 

54 โครงการเสริมสร�างจิตสํานึก
เครือข�ายด�านการป,องกันและ

จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการไม�
น�อยกว�าร�อยละ 80 

คน 400 ร�อยละ 80 170,000 - 170,000  สระแก�ว 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

ปราบปรามการทุจริต “ร�วมคิด ร�วม
ทํา ร�วมต�านทุจริต”  

55 โครงการสร�างเครือข�ายต�อต�านการ
ทุจริตคอร�รัปชั่นจังหวัดสระบุรี  

ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
และเจ�าหน�าที่ของรัฐสมัคร
เข�าร�วมเปXนเครือข�ายต�อต�าน
การทุจริตคอร�รัปชั่น ไม�น�อย
กว�าร�อยละ 90  ของผู�เข�า
รับการอบรม 

คน 200 1. มีเครือข�ายความร�วมมือจาก
ทุกภาคส�วนเข�าร�วมรับการ
อบรม จํานวนทั้งสิ้น 235 คน 
คิดเปXนร�อยละ 117.5  
2. มีการจัดตั้งกลุ�มเครือข�าย
ความร�วมมือตั้งเปXนคณะทํางาน 
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ด�านการป,องกันการทุจริต
คอร�รัปชั่นในจังหวัด (มีตัวแทน
จากทุกอําเภอเปXนคณะทํางาน)  
มีสมาชิกที่สมัครเข�าร�วมเปXน
เครือข�าย จาํนวน  200  คน  
3. มีการติดต�อประสานงานกัน
โดยผ�านกลุ�มไลน�อย�างสม่ําเสมอ 

156,400 - 156,400 146,660 สระบุรี 
 

56 โครงการสร�างภาคีเครือข�ายป,องกัน
และแก�ไขปIญหาการทุจริตจังหวัด
สุรินทร� 

ร�อยละ 80 ของผู�ผ�านการ
ฝEกอบรมฯเปXนภาคีเครือข�าย
เฝ,าระวังการกระทําผิดเรื่อง
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของศูนย�ปฏบิัติการ
ต�อต�านการทุจริตจังหวัด
สุรินทร� 

คน 145 ภาคีเครือข�ายเฝ,าระวังการ
กระทําผิดเรื่องการทุจริต
และประพฤติมิชอบของศูนย�
ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต
จังหวัดสุรินทร�มีความ
ตระหนักรู�ถึงความสําคัญ
ของการป,องกันและแก�ไข
ปIญหาการทุจริต 

72,600 - 72,600 72,600 สุรินทร� 
 

57 โครงการสร�างเครือข�ายประชารัฐ
ต�อต�านการทุจริต  

 ภาคประชาสังคม เครือข�าย
ภาคประชาชน แกนนํา
อาสาสมัครมีความรู� ความ
เข�าใจในสภาพปIญหาของการ
ทุจริตเพื่อป,องกันและแก�ไข
ปIญหาการทุจริตได�ไม�น�อย
กว�าร�อยละ 80       
                                            

คน 1,040 เครือข�ายสอดส�องดูแลการ
ต�อต�านการทุจริตมากขึ้นทั้ง
เจ�าหน�าที่ภาครัฐและ
เครือข�ายภาคประชาชน 
กระบวนการต�อต�านการ
ทุจริตจะมีความเข�มแข็งและ
ยั่งยืนมากขึ้น 

887,500 - 887,500 883,481 หนองคาย 

กิจกรรมที่ 1 ฝEกอบรมหลักสูตร 
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
เครือข�ายยุติธรรมชุมชนและ
อาสาสมัครคุมประพฤติ ให�มี
ศักยภาพด�านการเฝ,าระวังและแจ�ง
เบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ 

คน 170 168,000 - 168,000 163,981 
(เงินเหลือจ�าย 

4,019) 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

 กิจกรรมที่ 2 “อาสาฯพาชุมชน ไม�
ทนและไม�เพิกเฉยต�อการทุจริต”   

คน 400 281,800 - 281,800 281,800  

กิจกรรมที่ 3 โครงการสร�าง
เครือข�ายประชารัฐต�อต�านการ
ทุจริต      

คน 70 68,100 - 68,100 68,100 

กิจกรรมที่ 4 โครงการสร�าง
ฝEกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
เครือข�ายอาสาสมัครภาคประชาชน 
ให�มีศักยภาพด�านการเฝ,าระวังและ
แจ�งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ  

คน 400 369,600 - 369,600 369,600 

58 โครงการอบรมการสร�างเครือข�าย
ภาครัฐต�อต�านการทุจริต 

ร�อยละ 80 ของผู�เข�ารับการ
อบรมสมัครเปXนเครือข�าย
ต�อต�านการทุจริต  

คน 230 เจ�าหน�าที่ของภาครัฐ
สามารถเข�าร�วมเปXน
เครือข�ายเพื่อต�อต�านการ
ทุจริตและร�วมเปXนกําลัง
สําคัญในการขับเคลื่อนสังคม
และสร�างสังคมแห�งความ
ซื่อสัตย�สุจริตจากการมีส�วน
ร�วมให�ยั่งยืน 

122,500 - 122,500 118,550 
 

หนองบัวลําภ ู

59 โครงการอบรมเครือข�ายเฝ,าระวัง
ทางวัฒนธรรม และสภาวัฒนธรรม
ในการป,องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ร�อยละ 80 ของผู�เข�าร�วม
โครงการมีความรู�ความ
เข�าใจเกี่ยวกับการป,องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและมีส�วน
ร�วมเปXนเครือข�ายเฝ,าระวัง
ป,องกันและติดตามการ
ทุจริต 

คน 200 ผู�เข�าร�วมโครงการมีความรู�
ความเข�าใจเกีย่วกบัการ
ป,องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
และมีส�วนร�วมเปXนเครือข�าย
เฝ,าระวังป,องกันและติดตาม
การทุจริตในหน�วยงานรัฐ 

90,600 - 90,600 90,600 หนองบัวลําภ ู

60 โครงการสร�างความตื่นตัวในการ
แสดงออกต�อเหตุการณ�ทางสังคมที่
ผิดกฎหมายและจริยธรรมบน
พื้นฐานข�อเท็จจริงและเหตุผล 

ร�อยละ 80 คน 520 - 186,300 - 186,300  อ�างทอง 
 

61 โครงการสร�างเครือข�ายประชารัฐ
ต�อต�านการทุจริตจังหวัดอุดรธานี 

มีผู�เข�าร�วมร�อยละ 90 คน 400 ภาคประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญของการป,องกัน

275,200 - 275,200 227,600 อุดรธานี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

และปราบปรามการทุจริต มี
ส�วนร�วมในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

62 โครงการฝEกอบรมเสริมสร�าง
เครือข�ายประชารัฐสุขใจ เมืองอู�ไท
ไร�ทุจริต 

ร�อยละ 80 ของผู�เข�าอบรม
มีความรู�ความเข�าใจเกีย่วกับ
สภาพปIญหาการทุจริต 

คน 150 เครือข�ายภาคประชาชน
สามารถสร�างระบบเครือข�าย 
ให�เปXนกําลังสําคัญในการ
ขับเคลื่อนสังคมแห�งความ
ซื่อสัตย�สุจริต 

100,000 - 100,000 100,000 อุทัยธานี 

63 โครงการเครือข�ายวัฒนธรรม ผสาน
พลังประชารัฐ ร�วมต�อต�านทุจริต 

เครือข�ายทางวัฒนธรรมและ
ภาคส�วนพลังประชารัฐที่
เกี่ยวข�อง จํานวน 200 คน 
รับรู�ข�าวสารเรื่องการทุจริต
ร�วมตรวจสอบการดําเนิน
โครงการของรัฐ 

คน 200 ร�อยละ 80 ของเครือข�าย
ทางวัฒนธรรมและภาคส�วน
พลังประชารัฐที่เกี่ยวข�องที่
เข�ารับการอบรมมีความรู�
ความเข�าใจ ตระหนักถึง
ผลเสียของการทุจริต บ�อน
ทําลายความมั่นคงของชาติ 

138,000 - 138,000 138,000 อุทัยธานี 

64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการบูรณาการเพื่อป,องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤต
มิชอบ ประจาํปHงบประมาณ พ.ศ.  
2561 จังหวัดอุตรดิตถ� 

1. มีการจัดกจิกรรมเพื่อ
สนับสนุนและส�งเสริมให�มี
การบูรณาการป,องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการ
บริหารราชการจังหวัด 
จํานวน 4 กจิกรรม  
2. มีการจัดกจิกรรมเพื่อ
เสริมสร�างความรู�ด�านการ
ป,องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบให�
เจ�าหน�าที่ของรัฐ และ
บุคลากรในสังกัด ราชการ
บริหารภูมิภาค ตลอดจน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม 4 
กิจกรรม  

คน 1,000 1. มีการสนับสนุนและ
ส�งเสริมให�มีการบูรณาการ
ป,องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
การบริหารราชการจังหวัด 
2. มีการเสริมสร�างความรู�
ด�านการป,องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให�เจ�าหน�าที่
ของรัฐ และบุคลากรใน
สังกัดราชการบริหารภูมิภาค 
ตลอดจนภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
3. มีการสนับสนุนส�งเสริม
การสร�างเครือข�ายประชารัฐ
ต�อต�านการทุจริต 
4. มีการสร�างค�านิยมและ

470,500 - 470,500  อุตรดิตถ� 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

 3. มีการจัดกจิกรรมเพื่อ
สนับสนุนส�งเสริมการสร�าง
เครือข�ายประชารัฐต�อต�าน
การทุจริต 2 กิจกรรม  
4. มีการจัดกจิกรรมเพื่อ
สร�างค�านิยมและปลูก
จิตสํานึกในการปฏิบัติงาน
ของเจ�าหน�าที่ของรัฐและ
บุคลากรของส�วนราชการ
ประจําจังหวัด 5 กิจกรรม  

  

ปลูกจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติงานของเจ�าหน�าที่ของ
รัฐและบุคลากรของส�วน
ราชการประจาํจังหวัด 

 
 
 

กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร�าง
กระบวนการมีส�วนร�วมของ
คณะกรรมการหมู�บ�านเพื่อความ
โปร�งใสภาครัฐระดับพื้นที่จังหวัด
อุตรดิตถ� 

คน 500 - 139,600 - 139,600  

กิจกรรมที่ 2 การเสริมสร�างความรู�
ด�านการป,องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบให�กับ
เจ�าหน�าที่/บุคลากรของส�วนราชการ
ประจําจังหวัดอุตรดิตถ� 

คน 500 - 300,000 - 300,000 294,064 

กิจกรรมที่ 3 การอบรม/บรรยาย 
ข�าราชการในการเสริมสร�าง
เกียรติภูมิข�าราชการ  

คน 60 - 30,900 - 30,900 30,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ด�านการป�องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย 

ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบส/วนราชการ) 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการป�องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย (งบส8วนราชการ) 

� ผลงานป%งบประมาณ พ.ศ. 2561    � รอบ 6 เดือน      � รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม) 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

ยุทธศาสตร5ที่ 1 “สร:างสังคมที่ไม8ทนต8อการทุจริต” 
กลยุทธ5ที่ 1 ปรับความคิดทุกช8วงวัยตั้งแต8ปฐมวัยให:สามารถแยกระหว8างผลประโยชน5ส8วนตัวและผลประโยชน5ส8วนรวม 

1 แผนงานยกระดับเจตจาํนงและ
พัฒนาประสิทธภิาพการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการในเรื่องการกํากบั
ดูแลกิจการที่ดีป,องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

- คณะกรรมการเข�าร�วม
กิจกรรมด�านกาํกับดูแล
กิจการที่ดีและต�อต�านการ
ทุจริต อย�างน�อย 3 กจิกรรม  
- นําเสนอรายงาน
ความก�าวหน�าและผลการ
ปฏิบัติงาน ด�านการกาํกับ
ดูแลกิจการที่ดีต�อ
คณะกรรมการ กฟภ.ทุกไตร
มาส 

ร�อยละ 100 - เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 61    
จัดประชุมคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต�อสังคม   
ครั้งที่ 1/2561 ณ ห�อง
ประชุมคณะกรรมการการ
ไฟฟ,าส�วนภูมิภาค ชั้น 23 
อาคาร LED การไฟฟ,าส�วน
ภูมิภาค สํานักงานใหญ� 
- เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 61 จัด
พิธีมอบรางวัล “PEA  
AWARDS” พิธีเป~ดตัว กฟภ.
โปร�งใสอย�างยั่งยืน และ 
Zero Tolerance ชาวการ
ไฟฟ,าส�วนภูมิภาค ไม�ทนต�อ
การทุจริต มีผู�บริหาร 
พนักงาน และผู�แทนจาก
หน�วยงานภายนอกเข�า
ร�วมงาน จํานวน 610 คน  

- 
 
 
 

1,200,000 
 
 
 

1,200,000 
 
 
 

34,565 
 
 
 

กฟภ. 

2 แผนงานเสริมสร�างการกํากับดูแล
กิจการที่ดี วัฒนธรรมและค�านิยม 
สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความ
โปร�งใส และการต�อต�านการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน (Soft Control) 

- จัดกจิกรรมการเสริมสร�าง
ความตระหนักรู�ด�านการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี 
คุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร�งใสในการ
ปฏิบัติงาน (Soft Control)  
- ประเมินผลการตระหนัก
รับรู�และการประยุกต�ใช�การ

ร�อยละ 100 ส8วนกลาง (สํานักงานใหญ8) 
- เมื่อวันที่ 16 – 18 ม.ค. 
61 การไฟฟ,าส�วนภูมิภาค ได�
จัดอบรมหลักสูตร “Grow 
Together : เติบโตไปพร�อม
กัน” ซึ่งมีการบรรยายใน
หัวข�อ “PEA โปร�งใส” ให�แก�
พนักงานจํานวน 748 คน 

- 
 
 
 
 
 
 
 

ไม�ใช�งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 

กฟภ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

กํากับดูแลกิจการที่ดี 
คุณธรรม จริยธรรมและ
ความโปร�งใสในการ
ปฏิบัติงานของผู�บริหารและ
พนักงาน                         
- เผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให�
ผู�บริหารและพนักงานทุกคน
ลงนามรับทราบนโยบายและ
คู�มือการกํากับดูแลกจิการที่
ดี 

- เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 61 
ผู�ว�าการการไฟฟ,าส�วน
ภูมิภาค อนุมัติหลักการ
ดําเนินงานตามแผนงานฯ   
ให�หน�วยงานทั้งส�วนกลาง
และส�วนภูมิภาค จัดกิจกรรม/
บรรยายสอดแทรกเนื้อหา
ด�านการกาํกับดูแลกิจการที่
ดี คุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร�งใส ในหลักสูตร
ของผู�บริหารและพนักงาน 
ตามจํานวนที่กําหนด 
- เมื่อวันที่ 20 – 23 ก.พ. 
2561 จัดอบรมหลักสูตร 
“ก�าวแรกที่มั่นคงในยุค PEA 
4.0 (Onboading and 
Personnel Orientation 
program : OPOP) ให�แก�
พนักงานใหม� 324 คน  
- เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 61     
จัดพิธีมอบรางวัล “PEA 
AWARDS” พิธีเป~ดตัวการ
ไฟฟ,าส�วนภูมิภาคโปร�งใส
อย�างยั่งยืน และ Zero 
Tolerance ชาว การไฟฟ,า
ส�วนภูมิภาค ไม�ทนต�อการ
ทุจริต มีผู�บริหาร พนักงาน
และผู�แทนจากหน�วยงาน
ภายนอกเข�าร�วมงาน จาํนวน 
610 คน  
- ประธานกรรมการ ผู�ว�าการ 
รองผู�ว�าการ ผู�อํานวยการการ
ไฟฟ,าเขต ร�วมลงนามใน
ประกาศเจตจํานง “Zero 
Tolerance ชาวการไฟฟ,า
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

ส�วนภูมิภาค ไม�ทนต�อ
การทุจริต” 
- บรรยายพิเศษหวัข�อ “การ
กํากับกิจการที่ดีและการ
พัฒนาองค�กรอย�างยั่งยืนใน
ยุค 4.0”  
- เมื่อวันที่ 19 – 22 มี.ค. 
61 จัดอบรมหลักสูตร “ก�าว
แรกที่มั่นคงในยุค PEA 4.0 
(Onboading and 
Personnel Orientation 
program : OPOP) โดย    
ในกิจกรรมดังกล�าวได�มีการ
บรรยาย หัวข�อ “Good 
Governance” และ “PEA 
โปร�งใส  ให�แก�พนักงานใหม� 
จํานวน 348 คน  
การไฟฟ�าภาค 1 
(ภาคเหนือ) 
- เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 61 
จ.เชียงใหม� ได�นําคณะ
ผู�บริหาร พนักงาน และ 
ลูกจ�างในสังกัด ร�วมสวด
มนต�และนั่งสมาธิ เนื่องใน
วาระอันเปXนศุภมิ่งมงคลขึ้น
ปHใหม� เพื่อความเปXนศิริ
มงคล สําหรับผู�บริหาร 
พนักงาน และลูกจ�าง เปXน
การเสริมสร�างความสามัคคี
การทํางานร�วมกันเปXนทีม
อย�างมีความสุข Happy 
Work Place Conference   
- เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 61        
จ.พิษณุโลก คณะผู�บริหาร 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

พนักงาน และลูกจ�าง ร�วม
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ ์พร�อม
ตักบาตร และทําบุญถวาย
ภัตตาหารเพลแด�พระภกิษ-ุ
สงฆ� 
- ระหว�างวันที่ 8 – 10 ก.พ. 
61 จ.เชียงใหม� จัดโครงการ
ปฏิบัติธรรมเสริมสร�าง
คุณธรรม จริยธรรม สําหรับ
ผู�บริหารตั้งแต�ระดับ 9 ขึ้น
ไป ณ อาคารศูนย�พัฒนาจิต
เฉลิมพระเกียรติฯ สํานัก
ปฏิบัติธรรม ประจําจังหวัด
เชียงใหม� แห�งที่ 2 วัดร่ําเป~ง 
(ตโปทาราม) ต.ดอยสุเทพ        
อ.เมือง จ.เชียงใหม� โดยมี
ผู�บริหารเข�าร�วมจาํนวน 
60 คน 
- เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 61      
จ.เชียงใหม� ได�จัดโครงการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม�     
โดย มีหวัข�อการอบรม “การ- 
ปลูกฝIงให�มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการทํางาน”  โดย
มีพนักงานเข�าร�วม 85 คน 
- ระหว�างวันที่ 14 – 16 
มี.ค. 61 จ.เชียงใหม�        
จัดโครงการปฏิบัติธรรม
เสริมสร�างคุณธรรม 
จริยธรรม สําหรับหัวหน�า
แผนก ณ อาคารศูนย�พัฒนา
จิตเฉลิมพระเกียรติฯ สํานัก
ปฏิบัติธรรม ประจําจังหวัด
เชียงใหม� แห�งที่ 2 วัดร่ําเป~ง 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

(ตโปทาราม) โดยมีผู�บริหาร
เข�าร�วมจํานวน 45 คน 
- การไฟฟ,าส�วนภูมิภาคเขต 
1 จ.เชียงใหม� จัดโครงการ 
สวดมนต�, นั่งสมาธ ิปลูกฝIง
คุณธรรม จริยธรรม ให�
ผู�บริหารจํานวน 92 คน 
โดยจะดําเนินการทุกวัน
พฤหัสบดี ไตรมาส 
1/2561 โดยมีผู�บริหาร
และพนักงานเข�าร�วมจํานวน 
760 คน 
การไฟฟ�าภาค 2 (ภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ) 
- วันที่ 3 ม.ค.61 ผู�บริหาร 
พนักงาน ลูกจ�าง การไฟฟ,า
เขต และการไฟฟ,าส�วน
ภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี , 
การไฟฟ,าส�วนภูมิภาค
จังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย) 
ร�วมสักการะศาลพระภูมิ 
ศาลตา-ยาย และทําบุญ    
ตักบาตรพระสงฆ� เนื่องใน
โอกาสเทศกาลวันส�งท�ายปH
เก�าต�อนรับปHใหม� 2561 ณ 
สํานักงานการไฟฟ,าส�วน
ภูมิภาคเขต 1 จังหวัด
อุดรธานี 
- เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 61 จัด
พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ� 
จากวัดภูเขาลาด เนื่องในวัน
ขึ้นศักราชใหม� 2561 ณ 
ศาลาธรรมพุทธสีมารัตน
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

เตโช สํานักงานเขต 
ผู�อํานวยการไฟฟ,าเขต กล�าว
อวยพรปHใหม� แก�ผู�บริหาร
และพนักงานจากหน�วยงาน
ต�างๆ ในสังกัด ณ สํานักงาน
การไฟฟ,าส�วนภูมิภาค เขต 3 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.
นครราชสีมา 
- เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 61       
ได�จัดอบรมหลักสูตร “การ
เสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน” (Soft 
Control) ประจําปH 2561  
โดยมีผู�บริหารและพนักงาน
เข�าร�วมการอบรมฯ จํานวน 
275 คน   
-  เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 61 
ผู�บริหาร และพนักงานใน
สังกัดของการไฟฟ,าส�วน
ภูมิภาค เขต 2 จ.
อุบลราชธานี ร�วมจัด
กิจกรรม เป~ดตัวการไฟฟ,า
ส�วนภูมิภาค โปร�งใสอย�าง
ยั่งยืน และประกาศเจตจํานง 
“PEA Zero Tolerance 
ชาว กฟภ. ไม�ทนต�อการ
ทุจริต” โดยมีผู�บริหารและ
พนักงานเข�าร�วมกิจกรรม
จํานวน 240 คน 
การไฟฟ�าภาค 4 (ภาคใต:) 
- เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 61  
ข.นครศรีธรรมราช ผู�บริหาร
และประธานคณะแม�บ�าน
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

และครอบครัว กฟต.2 และ
พนักงาน ร�วมพิธีทําบุญ    
ตักบาตรพระสงฆ� 289 รูป 
ณ บริเวณหน�าวัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร  
- เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 61 การ
ไฟฟ,าส�วนภูมิภาคเขต 2 
(ภาคใต�) จ.นครศรีธรรมราช จัด
อบรมหลักสูตร “คุณธรรม 
จริยธรรม และบรรษัทภิบาล 
ประจําปH 2561” โดยมี
ผู�บริหารและพนักงานเข�า
อบรม จํานวน 68 คน   
- เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 61  
กฟภ. จ.ยะลา จัดอบรม
หลักสูตร “คุณธรรม 
จริยธรรม และบรรษัทภิบาล
ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในระดับ 4 – 5” 
และถ�ายทอดผ�านระบบ 
VDO Conference ไปยัง  
ฝnายปฏบิัติการและ
บํารุงรักษา การไฟฟ,าส�วน
ภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต�)      
จ.ยะลา และการไฟฟ,าชั้น 
1-3  โดยมีพนักงานเข�าร�วม
ทั้งสิ้น 220 คน 
- เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 61 
การไฟฟ,าส�วนภูมิภาคเขต 2     
จ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม 
“การไฟฟ,าส�วนภูมิภาค
โปร�งใสอย�างยั่งยืน การ
ไฟฟ,าส�วนภูมิภาคเขต 2 โดย
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

มีการประกาศเจตจํานง PEA 
Zero Tolerance ชาวการ
ไฟฟ,าส�วนภูมิภาค ไม�ทนต�อ
การทุจริต และบรรยาย
พิเศษในหัวข�อ “องค�กรที่
โปร�งใสในมุมมองของ 
ป.ป.ช.” โดยมีพนักงานและ
ผู�บริหารเข�าร�วมจาํนวน 
229 คน 
การประเมินผลการ
ตระหนักรับรู:ฯ 
- การประเมินผลการ
ตระหนักรับรู�การเสริมสร�าง
การกํากับดูแลกจิการที่ดี 
วัฒนธรรมและค�านิยมสุจริต 
คุณธรรม จริยธรรม ความ
โปร�งใส และการต�อต�านการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน  
(CG Testing) จะดําเนินการ
สรุปผลในไตรมาสที่ 
4/2561 
การลงนามรับทราบ
นโยบายและคู8มือการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี 
- ผลการรับทราบและถอื
ปฏิบัติตามคู�มือการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2560 
(ทบทวนครั้งที่ 3) ของ
ผู�บริหารและพนักงาน
จํานวน 26,809 คน คิด 
เปXนร�อยละ 89.94 จาก
จํานวนผู�บริหารและ
พนักงานทั้งหมด 29,808 
คน (ณ วันที่ 31 มี.ค.61 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

3 แผนงานบูรณาการระบบ
สารสนเทศเพื่อพัฒนางานด�านการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี (CG - 
eSystem) 

- การประเมินผลการ
ตระหนักรับรู�การเสริมสร�าง
การกํากับดูแลกจิการที่ดี 
วัฒนธรรมและค�านิยมสุจริต 
คุณธรรม จริยธรรม ความ
โปร�งใส และการต�อต�านการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน  
(CG Testing) 
– การรายงานการขัดกัน
ระหว�างประโยชน�ส�วนบุคคล
กับประโยชน�ส�วนรวมของ 
กฟภ. (COI Reporting)      
- การลงนามรับทราบคู�มือ 
การกํากับดูแลกจิการที่ดี       
(CG Acknowlegement) 

ร�อยละ 100 - การตระหนักรับรู�การ
เสริมสร�างการกํากับดูแล
กิจการที่ดี วัฒนธรรมและ
ค�านิยมสุจริต คุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร�งใส 
และการต�อต�านการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน (CG 
Testing) ไม�น�อยกว�าร�อยละ 
80 
- การประเมินผลการ
ตระหนักรับรู�การเสริมสร�าง
การกํากับดูแลกจิการที่ดี 
วัฒนธรรมและค�านิยมสุจริต 
คุณธรรม จริยธรรม ความ
โปร�งใส และการต�อต�าน   
การทุจริตในการปฏิบัติงาน  
(CG Testing) จะ
ดําเนินการสรุปผลในไตร
มาสที่ 4/2561 
- การรายงานการขัดกัน
ระหว�างประโยชน�ส�วน
บุคคลกับประโยชน�ส�วนรวม
ของ การไฟฟ,าส�วนภูมิภาค 
(COI Reporting) ร�อยละ 
100 โดยการรายงานการ
ขัดกันระหว�างประโยชน�
ส�วนบุคคลกับประโยชน�
ส�วนรวมของ การไฟฟ,าส�วน
ภูมิภาค แบ�งการรายงาน
ออกได�เปXน 3 กรณี ได�แก� 
1) กรณีรายงานประจําปH 
(รายงานฯ ปHละ 1 ครั้ง 

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

 

กฟภ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

ภายใน 30 ก.ย. ของทุกปH)  
2) กรณีรับตําแหน�งใหม� 
(รายงานฯ ภายใน 30 วัน
นับตั้งแต�วันที่คําสั่งมีผล) 
3) กรณีมีการขัดกันระหว�าง
ประโยชน�ส�วนบุคคลกับ
ประโยชน�ส�วนรวมเกิดขึ้น
ระหว�างปH (รายงานฯ ทันที 
กรณีมีการขัดกันฯ) 
กรณีรายงานประจําป% 
- รายงานแล�ว 12,214 คน  
(จากทั้งหมด 29,808 คน) 
กรณีรับตําแหน8งใหม8 
- รายงานแล�ว 5,055 คน 
(จากทั้งหมด 5,819 คน) 
กรณีการขัดกันระหว8าง
ประโยชน5 
ส8วนบุคคลกับประโยชน5
ส8วนรวมเกิดขึ้นระหว8างป% 
- ไม�มีการรายงานการขัดกันฯ 
(ตั้งแต�วันที่ 1 ต.ค. 60 - 
28 ก.พ. 61) 
- การลงนามรับทราบคู�มือ
การกํากับดูแลกจิการทีดี 
(CG Acknowledgement) 
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 85 
- เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 60 
กองกํากบัดูแลกิจการที่ดี 
แจ�งขอให�ผู�บริหารและ
พนักงานยืนยันการรับทราบ 
และถือปฏิบัติคู�มือการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของ
การไฟฟ,าส�วนภูมิภาค 
(ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 
2560) ผ�านระบบรับทราบ
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

คู�มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
(PEA-CG)  
- ผลการรับทราบและถอื
ปฏิบัติตามคู�มือการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2560 
(ทบทวนครั้งที่ 3) ของ
ผู�บริหารและพนักงาน
จํานวน 26,809 คน       
คิดเปXนร�อยละ 89.94 จาก
จํานวนผู�บริหารและ
พนักงานทั้งหมด 29,808 
คน (ณ วันที่ 31 มี.ค.61) 

4 โครงการการจัดทําข�อตกลง
คุณธรรม (Integrity Pact) 

- แต�งตั้ง/ปรับปรุง
คณะทํางานศึกษา
รายละเอียดและหลักการ               
- ติดตามการกําหนดให�มี
การจัดทําข�อตกลงคุณธรรม
ในราชกิจจานุเบกษาจาก
คณะกรรมการความร�วมมือ
ป,องกันการทุจริตตามความ
ใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ�าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 หมวด 2  
– ศึกษาข�อกําหนด จาก
คณะกรรมการความร�วมมือ
ป,องกันการทุจริต เพือ่นํามา
ปรับใช�กับงานของ กฟภ.      
- สรุปผลและรายงาน 

ร�อยละ 100 - ตามคําสั่งฝnายจัดหา ที่ 
ฝจห. 8/2561 ลงวันที่ 29 
มกราคม 2561 เรื่อง 
แต�งตั้งคณะทํางานโครงการ
การจัดทําข�อตกลงคุณธรรม 
โดยมีหน�าที่ดังนี้ 
1) เผยแพร�ความรู�ที่
เกี่ยวข�องกับการจัดทําข�อ 
ตกลงคุณธรรม 
2) ติดตามการกําหนดให�มี
การจัดทําข�อตกลงคุณธรรม
ในราชกิจจานุเบกษา จาก
คณะกรรมการความร�วมมือ
ป,องกันการทุจริต ตามความ
ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ�างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 2 
3) ศึกษาข�อกําหนดจาก
คณะกรรมการความร�วมมือ
ป,องกันการทุจริต เพือ่นํามา
ปรับใช�กับงานของ กฟภ. 
4) สรุปผลและรายงานการ

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

 

กฟภ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

นําเสนอผู�ว�าการการไฟฟ,า
ส�วนภูมิภาค 

5 การเปXนแบบอย�างที่ดี.    (Role 
Model) ของผู�นําระดับสูงตาม
ค�านิยมองค�กรโดยการประกาศ
เจตจํานงในการบริหารงานด�วย
ความซื่อสัตย�สุจริตและมีการลงนาม
ประกาศเจตจํานง          “การ
บริหารงานด�วยความโปร�งใส” 

การลงนามประกาศ
เจตจํานง “การบริหารงาน
ด�วยความโปร�งใส” 

ช�วง 
เวลา

ดําเนิน  
การ 

แล�ว
เสร็จ

ภายใน
เดือน

ธันวาคม 
2560 

 - เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 
2560 คณะกรรมการ กปน. 
ผู�ว�าการ และผู�บริหารระดับ
ฝnายและเทียบเท�าขึ้นไป ได�
ร�วมลงนามประกาศเจตนา-
รมณ� "กปน. โปร�งใส 
ตรวจสอบได� ไม�ทุจริต" เพื่อ
เปXนแบบอย�างที่ดีแก�
พนักงานและผู�ปฏิบัติงาน  
ทุกคน ในการดําเนินงาน
ด�วยความโปร�งใส ตรวจสอบ
ได� และไม�กระทําการทุจริต
คอร�รัปชัน 
- ฝธภ. ได�ทําบันทึกแจ�ง
หน�วยงานต�างๆ  เพื่อให�
พนักงานทุกคนร�วมลงนาม    
"กปน. โปร�งใส ตรวจสอบได� 
ไม�ทุจริต"  

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

กปน. 

6 การเสริมสร�างความรู�แก�ผู�บริหาร 
กปน. เพื่อส�งเสริมจริยธรรมและการ
ป,องกันการปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยการจัด
อบรมส�งเสริมความรู�ข�อกฎหมาย
ใหม�แก�ผู�บริหาร 

คะแนนประเมินความรู�ความ
เข�าใจหลังการบรรยาย
มากกว�าร�อยละ 80 

ร�อยละ คะแนน
หลัง 

บรรยาย
มาก 

กว�าร�อย
ละ 80 

ดําเนินการแล�วเสร็จ 
 -  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 
2561 กปน. จัดการบรรยาย
หัวข�อ “กฎหมายปกครอง
สําหรับผู�บริหาร” โดยมี
ผู�บริหาร กปน. ระดับฝnายและ
เทียบเท�าขึ้นไป จาํนวน 
130 คน เข�าร�วมรับฟIง เพื่อ
เสริมสร�างความรู�เกี่ยวกับ
กฎหมายปกครองให�แก�
ผู�บริหารระดับฝnายและ
เทียบเท�าขึ้นไป และได�ทํา
แบบทดสอบวัดความรู�หลัง

- 90,000 90,000 9,400 กปน. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

การบรรยาย โดยได�คะแนน
เฉลี่ยคิดเปXนร�อยละ 84.44 

7 การบรรยายให�ความรู�ด�านธรร-มาภิ
บาลโดยผู�ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

ความรู�หลังการอบรมได�รับ
คะแนนมากกว�าร�อยละ 80 

ร�อยละ คะแนน
มากกว�า
ร�อยละ 

80 

ดําเนินการแล�วเสร็จ 
1. เมื่อวันที่ 29 พ.ย.60   
จัดให�มีการศึกษาดูงาน ณ 
พิพิธภัณฑ�ต�านโกง มี
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม 50 คน 
ผลสํารวจความรู�หลังการ 
ศึกษาดูงาน ได�คะแนนเฉลี่ย
ร�อยละ 84.44  
2. เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 61 
จัดบรรยายหัวข�อ “ศิลปะ
การโค�ชแบบวิถีเซน" โดย
วิทยากรได�ให�ความรู�ถึงศิลปะ
แห�งการใช�ชีวิตในทุกๆ วัน   
ให�สมดุลที่สุด และการสร�าง
ความสุข ในทุก  ๆสถานการณ� 
โดยผลการวัดความรู�หลัง
การอบรม ได�คะแนนร�อยละ 
90 
 3. เมื่อวันที่ 12 มี.ค.
61 จัดบรรยายหัวข�อ “การ
ขัดกันระหว�างผลประโยชน�
ส�วนบุคคล และประโยชน�
ส�วนรวม ตามกฎหมาย 
ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 
103” เพื่อสร�างความรู� 
ความเข�าใจ สามารถใช�เปXน
แนวทางปฏบิัติ เพื่อยกระดับ
การบริหารจัดการด�านธรรมา-     
ภิบาล  
4. เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 
2561 จัดทัศนศึกษาและ  

- 120,000 120,000 56,300 กปน. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเรียนรู�
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 
กปน. ณ บ�านครูธานี จ.
ปทุมธานี มีวัตถุประสงค�
เพื่อให�บุคลากรของ กปน. 
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปประยุกต�ใช�เปXน
แนวทางดําเนินชีวิตในการ
รู�จักพึ่งพาตนเอง มุ�งเน�นให�
ดํารงตนบนพื้นฐานของทาง
สายกลาง ความไม�ประมาท ความ
พอประมาณ มีเหตุมีผล สร�าง
ภูมิคุ�มกันในตัว 

8 การขับเคลื่อนสภาธรรมาภิบาล 
กปน. เพื่อความยั่งยืน โดยจัดการ
ประชุม/สัมมนาสภาธรรมาภบิาล 
กปน. 

ความสําเร็จในการจัดทํา
แผนปรับปรุงสภาธรรมาภิ
บาล กปน. แล�วเสร็จ 

วันที่ แล�ว
เสร็จ

ภายใน
วันที ่

30 กย.
61 

อยู�ระหว�างดําเนินการ  
1. เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 60    
ได�จัดประชุมคณะกรรมการ
สภาธรรมาภิบาล ครั้งที่ 
3/2560 
 2. เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 60 
สมาชิกสภาฯ จํานวน 40 
คน เข�าร�วมงานวันต�อต�าน
คอร�รัปชันสากล (ปทท.) 
ภายใต�แนวคิด "Zero 
Tolerance คนไทยไม�ทน   
ต�อการทุจริต" ณ อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี 
3. เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 61 
ได�เรียนเชิญ ดร.บัณฑิต ตั้ง
ประเสริฐ อนุกรรมการธรร
มาภิบาล (CG) และกิจกรรม
เพื่อสังคม (CSR) และเปXน 
ที่ปรึกษาสภาธรรมาภิบาล 
กปน. มาให�แนวทางการ

- 300,000 300,000 25,100 กปน. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

ดําเนินงานฯ โดยท�านได�ให�
ข�อแนะนําในประเด็นการ
จัดทําแผนปฏบิัติงานของ
สภาฯ ให�มีความชัดเจน การ
ทํางานเปXนทีม และแรง
สนับสนุนจากหน�วยงาน
ภายนอก โดยให�สอดรับกับ
หลักธรรมาภิบาล และเน�น
ย้ําการมีส�วนร�วมของ
พนักงาน เพื่อยกระดับการ
ดําเนินงานของสภาฯ ให�เกิด
ผลลัพธ�ที่เปXนรูปธรรม  
4. เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 61 
กปน. ให�สัมภาษณ�รายการ
กะเทาะเปลือกคอร�รัปชัน ณ 
NBT ตอน “การประปานคร
หลวงขับเคลื่อนสภาธรรมาภิ
บาล” 
5. เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 61 
จัดการประชุมคณะ-
กรรมการสภาธรรมาภบิาล 
กปน. ครั้งที่ 1/2561  
6. เมื่อวันที่ 19 - 20 มี.ค.
61 จัดศึกษาดูงาน
พิพิธภัณฑ�ต�านโกง แก�
สมาชิกสภาฯ เพื่อสร�าง
ความตระหนักถึงการทํางาน
ด�วยการยึดหลักธรรมาภบิาล 
และไม�เพิกเฉย เมื่อพบเห็น
การทุจริตคอร�รัปชัน 

9 การจัดงานวันธรรมาภิบาล กปน. 
(MWA CG DAY) 

ผลการสํารวจความพึงพอใจ
ในการจัดงานจากผู�เข�าร�วม
งาน 

ร�อยละ ไม�น�อย
กว�าร�อย
ละ 80  

อยู�ระหว�างดําเนินการ 
1. กปน. ได�แต�งตั้งคณะ-
กรรมการจัดงานวันธรรมาภิ

- 1,100,000 1,100,000 4,476 กปน. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

บาล กปน. (MWA CG DAY)  
ประจําปH 2561  และได�
ประชุมคณะกรรมการจัด
งานวันธรรมาภบิาล กปน. 
จํานวน 3 ครั้ง โดยมีมติ
เห็นชอบกําหนดการจัดงาน
ฯ  ในวันที่ 15 มิ.ย.61 ณ 
อาคารอเนกประสงค� 
สนญ.กปน. รูปแบบโครงการ 
“กล�าทําดี ปH 2”และ
พิจารณารูปแบบการจัดงาน
ในประเด็นต�าง ๆ  
2. กปน. ได�แต�งตั้งคณะ-
ทํางานย�อยจัดงานวันธรร-
มาภิบาล กปน. (MWA CG 
DAY) ประจําปH 2561 สั่ง 
ณ วันที่ 17 ม.ค. 61 
3. เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 61 
ได�ประชุมคณะกรรมการจัด
งานวันธรรมาภบิาล กปน. 
ครั้งที่ 2/2561 โดยได�
ประชุมคณะทํางานย�อย 
จํานวน 3 ครั้ง เห็นชอบชื่อ
งาน ตราสัญลักษณ� รูปแบบ
พิธีการ และการติดตาม
ความก�าวหน�าโครงการฯ  

10 โครงการวัฒนธรรมการทําดี ดําเนินโครงการแล�วเสร็จ ช�วง 
เวลา

ดําเนนิ 
การ 

แล�ว
เสร็จ

ภายใน
วันที ่

30 กย.
61 

อยู�ระหว�างดําเนินการ 
1. กปน. ได�แต�งตั้งคณะกรรมการ
จัดงาน  วันธรรมาภิบาล กปน. 
(MWA CG Day) ประจําปH 2561 
สั่ง ณ วันที่ 22 ธ.ค. 60 
2. เมื่อวันที่ 29 มกราคม 
2561 ได�ประชุมคณะกรรมการ

- 200,000 200,000 6,000 กปน. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

จัดงานวันธรรมาภิบาล กปน.   
ครั้งที่ 1/2561 คณะ
กรรมการฯ มีมติเห็นชอบ
โครงการ "กล�าทําดี ปH 2" 
3. เมื่อวนัที่ 7 ก.พ. 61  
กปน. จัดการบรรยายชี้แจง
โครงการ "กล�าทําดี ปH 2" 
แก�ตัวแทน 9 สายงาน 
จํานวน 122 คน  
4. เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 61 
ทั้ง 9 สายงาน ส�ง 
proposal โครงการ “กล�า
ทําดี ปH 2”  

11 ยกระดับความคาดหวังของผู�มีส�วน
ได�ส�วนเสียอย�างมีประสิทธภิาพ 

ผลคะแนนความพึงพอใจ
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียต�อ 
กปน. 

คะแนน ความพึง
พอใจ

รอบที ่2 
สูงกว�า

รอบที ่1 

1. กปน. ได�ดําเนินการออก
สํารวจความคาดหวังด�าน
คุณธรรมและความโปร�งใส
ของประชาชนและคู�ค�า ณ 
สํานักงานประปาสาขาทั้ง 
18 สาขา ในระหว�างวันที่ 
18 ต.ค.-  2 พ.ย. 60 
2. กปน. ได�จัดทํารายงาน
ผลการวิเคราะห�การสํารวจ
ความคาดหวังด�านคุณธรรม 
และความโปร�งใสของผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสียทั้ง 18 สาขา 
โดยมีผู�ตอบแบบสอบถาม
ทั้งสิ้น 528 คน  ได�คะแนน
รวมเฉลี่ย 91.20 คะแนน  
ทั้งนี้ ได�จัดทําแนวปฏิบัติใน
การปรับปรุงการทํางานของ
สํานักงานประปาสาขา 
พร�อมแจ�งสํานักงานประปา
สาขาเพื่อนําไปถือปฏิบัติ 

- ไม�ใช�งบประมาณ - อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

 

กปน. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

12 ยกระดับการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ�า
งอย�างโปร�งใส เปXนที่ยอมรับของผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสีย 

ดําเนินงานด�วยการจัดซื้อจัด
จ�างด�วยข�อตกลงคุณธรรม 

เอกสาร จํานวน 
1 

สัญญา
ขึ้นไป 

1. เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 60 
กปน. จัดพธิีลงนามในบันทึก
ข�อตกลงคุณธรรม (Integrity 
Pact) ระหว�าง กปน.            
ผู�สังเกตการณ� และบริษัทเอกชน  
ผู�ประสงค�เสนอราคา ของทั้ง 
3 โครงการ ได�แก� 
    1) โครงการปรับปรุง
กิจการประปาแผนหลักครั้ง
ที่ 9 กลุ�มงานที่เกีย่วข�องกับ
งานขยายกําลังการผลิตน้ําที่
โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ 
วงเงินงบประมาณ 
4,790,000,000 บาท 
    2) โครงการปรับปรุง
กิจการประปาแผนหลักครั้ง
ที่ 9 กลุ�มงานที่เกีย่วข�องกับ 
งานอุโมงค�ส�งน้ํา สถานีสูบ
จ�ายน้ํา ถังเก็บน้ําใส สถานี
ไฟฟ,าย�อย และงานที่
เกี่ยวข�อง วงเงินงบประมาณ 
22,760,500,000 บาท 
     3) โครงการปรับปรุง
ระบบส�งน้ําดิบเพื่อเสริม
เสถียรภาพ และป,องกันน้ํา
ท�วมเปXนการถาวร วงเงิน
งบประมาณ 
4,264,203,765.52 
บาท 

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

 

กปน. 

13 ยกระดับธรรมาภิบาลในระดับแนว
หน�าของประเทศด�วย
มาตรฐานสากล โดยเข�าร�วม
โครงการประเมินคุณธรรมและ

คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใส
ในการดําเนินงานของ กปน. 
ปHงบประมาณ 2561 

ร�อยละ คะแนน 
ITA 

มากกว�า
ร�อยละ 

80 

1. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ� 
2561 กปน. ได�เข�าร�วมฟIง
การสัมมนาเพื่อสร�างความ
เข�าใจเกี่ยวกับการ

- ไม�ใช�งบประมาณ - อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

 

กปน. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

ความโปร�งใสการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ 

ดําเนินงาน ของการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสใน
การดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ ประจาํปH 
2561 จัดโดยสํานัก
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยได�
ว�าจ�างบริษัท ทริส         
คอร�ปอเรชั่น จํากัด เปXนที่
ปรึกษาในการดําเนินการ  
2. เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 61 
กปน. ส�งรายชื่อประชากร
เป,าหมายที่ใช�ในการประเมิน 
ITA ให�กับบริษัท ทริส      
คอร�ปอเรชั่น จํากัด 
3. บริษัท ทริส คอร�ปอเรชั่น 
จํากัด สํารวจกลุ�มผู�มีส�วนได�
ส�วนเสียภายในของ กปน. 
จํานวน 200 รายชื่อ  

14 ติดตามการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครตามหลักสูตร
โตไปไม�โกงและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 

ร�อยละของนักเรียนมี
กิจกรรมการปฏิบัติตนที่
สะท�อนการมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

ร�อยละ 90 
 

1. การจัดกจิกรรมตาม
หลักสูตรโตไปไม�โกงในชั้น
เรียน เช�น การเล�านิทาน 
เพลง เกม กิจกรรมกลุ�ม เปXน
ต�น โดยดําเนินการตลอดปH
การศึกษา 
2. โครงการส�งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค�
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
เช�น โครงการวันสําคัญ 
ส�งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน ส�งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เปลี่ยนขยะเปXน
เงินตราช�วยรักษา

- ไม�ใช�งบประมาณ -  กทม. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

สิ่งแวดล�อม เปXนต�น 
- ความคืบหน�าผลการ
ดําเนินการร�อยละ 50 

15 โครงการโรงเรียนคุณธรรมของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ร�อยละ 70 ของโรงเรียนใน
สังกัด กทม. มีการ
ปฏิบัติงาน แผนงาน 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

โรง 
เรียน 

437 โรงเรียนสังกัด กทม. ดําเนิน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
ตามกระบวนการมูลนิธยิุว-     
สถิรคุณ ในปHที่ 1 ซึ่งอยู�
ระหว�างการติดตามประเมิน 
ผลของสํานักการศึกษา  
- ความคืบหน�าผลการ
ดําเนินการคิดเปXนร�อยละ50 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  กทม. 

16 โครงการอบรมและศึกษาดูงานของ
พนักงานครูเมืองพัทยาและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ครูเมืองพัทยาและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู�
ประสบการณ� มีคุณธรรม
จริยธรรม 

คน 360 ครูเมืองพัทยาและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู�
ประสบการณ� มีคุณธรรม
จริยธรรม 

- 2,500,000 2,500,000 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

เมืองพัทยา 

17 มาตรการจัดทําคู�มือการป,องกัน
ผลประโยชน�ทับซ�อน 

คู�มือการปฏิบัติงานเพือ่ใช�
ป,องกันผลประโยชน�ทับซ�อน 

เล�ม - เปXนประโยชน�ในการ
เสริมสร�างความรู�  ความ
เข�าใจให�แก�บุคลากรให�เกิด
ความตระหนักถึงปIญหา
ทุจริตคอร�รัปชัน 

- ไม�ใช�งบประมาณ - - เมืองพัทยา 

18 โครงการตรวจติดตามการดําเนิน งาน
ในกิจกรรมที่ปลูกฝIงวินัยคุณธรรม
ความซื่อสัตย�ในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น 

จํานวน ศพด. ที่ได�รับการ
ตรวจติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

แห�ง 57 ศพด.ของ อปท.มีการดําเนิน 
งานในกิจกรรมปลูกฝIงวินัย
คุณธรรมและความซื่อสัตย�
ให�กับเด็กปฐมวยั 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  ลําพูน 

ยุทธศาสตร5ที่ 1 “สร:างสังคมที่ไม8ทนต8อการทุจริต” 
กลยุทธ5ที่ 2 ส8งเสริมให:มีระบบและกระบวนการกล8อมเกลาทางสังคมเพื่อต:านทุจริต 

1 โครงการผลิตและเผยแพร� สปอต
วิทยุประชาสัมพันธ�  การ
ปราบปรามการทุจริต  

จํานวนสปอตวิทยุที่ถูก
เผยแพร�ทางรายการ
มหาดไทยชวนรู� และเว็บไซต� 
www.pr.moi.go.th 

ครั้ง 100 ตามแผนดําเนินงานทั้ง
ปHงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มีการเผยแพร�ทั้งหมด 100 
ครั้ง แบ�งเปXนไตรมาสละ 25 
ครั้ง ผลการดําเนินงานใน
รอบ 6 เดือน (2 ไตรมาส) มี
การเผยแพร�ทั้งสิ้น 50 ครั้ง 

- ไม�ใช�งบประมาณ - อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

สน.สป 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

2 โครงการเสริมสร�างประสิทธิภาพและ
แก�ไขปIญหาการทุจริตการทํางานด�าน
ป,องกันและประพฤติมิชอบของ
กรมการปกครอง  (Dopa Young 
Anti - Corruption) 

จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ 
500 คน 
 

คน 
 

500 
 

จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ 
500 คน ไม�ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการ
ทํางาน 

- 1,689,100 
 

1,689,100 
 

ยังไม�ดําเนินการ ปค. 

3 การอบรมเสริมสร�างคุณธรรม 
จริยธรรมสําหรับบุคลากรกรมการ
ปกครองและบุคลากรสหกรณ�ออม
ทรัพย�กรมการปกครอง 

จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ  
160 คน 
 

คน 
 

160 
 

จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ 
160 คน มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการทํางานและ
ดํารงชีวิต 

- 400,000 
 

400,000 
 

ยังไม�ดําเนินการ ปค. 

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร
บุคคลและการดําเนินการทางวินัย 
ปH 2561 

จํานวนข�าราชการที่ผ�านการ
อบรม 

คน 
 

187 
 

การดําเนินการทางวินัย
ถูกต�องและเปXนธรรม 

- 1,736,100 
 

1,736,100 1,694,075.93 พช. 

5 
 

เสริมสร�างจริยธรรมข�าราชการ 
กรมการพัฒนาชุมชน 

ร�อยละของจาํนวนข�า 
ราชการที่ผ�านการอบรม 

จังหวัด 76 ข�าราชการปฏิบัติหน�าที่ด�วย
ความซื่อสัตย�สุจริต 

- 400,000 
 

400,000 
 

380,000 พช. 

6 ฝEกอบรมเสริมสร�างคุณธรรม
จริยธรรมแก�ข�าราชการกรมการ
พัฒนาชุมชน ประจาํปH 2561 

จํานวนข�าราชการที่เข�ารับ
การอบรม 

คน 90 ข�าราชการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม 

- 811,700 811,700 740,960.72 พช. 

7 จัดทําสื่อรณรงค�ส�งเสริมจริยธรรม
ข�าราชการกรมการพัฒนาชุมชน 
ประจําปH 2561 

ร�อยละของข�าราชการที่
ได�รับสื่อฯ 

เล�ม 7,000 ข�าราชการมีความรู�ความ
เข�าใจในเรื่องประมวลฯ 

- 500,000 500,000 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

พช. 

8 ข�าราชการต�นแบบด�านจริยธรรม 
(The Icon) 

- คน 1 - - 124,900 124,900 ยกเลิก พช. 

9 โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด : 
ส�งเสริมและพัฒนาความโปร�งใสของ
หน�วยงาน 

ร�อยละของหน�วยงานที่
ดําเนินการตามมาตรการใส
สะอาด 

ห น� ว ย
นับงาน 

90 หน�วยงานไม�มีเรื่องร�องเรียน
การทุจริต 
 

- 316,700 316,700 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

พช. 

10 โครงการข�าราชการกรมที่ดินผู�มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด�น
ประจําปH พ.ศ. 2561 

ระดับความเชื่อมั่นและขวัญ
กําลังใจของบุคลากรกรม
ที่ดินที่มีต�อการดําเนิน
โครงการฯ ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 
80 

ร�อยละ 80 ดําเนินการแล�วเสร็จ (ผู�ถูก
เสนอชื่อ 76 คน ผู�ผ�านการ
พิจารณาเห็นชอบ 73 คน) 

- 250,000 250,000 164,009 ทด. 

11 โครงการคัดเลือกคณะกรรมการ
จริยธรรมประจาํกรมที่ดิน 

จํานวนผู�ได�รับการคัดเลือก
ร�อยละ 100 

คน 7 ดําเนินการแล�วเสร็จ 7 คน - ไม�ใช�งบประมาณ - - ทด. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

12 ประกาศเจตนารมณ�ในการต�อต�าน
การทุจริตของกรมที่ดิน 

มีการประกาศเจตนารมณ�ฯ 
ไม�น� อยกว� า  1 ค รั้ ง  โดย
ผู�บริหารของกรมที่ดิน 

ครั้ง 1 ดําเนินการแล�วเสร็จ - ไม�ใช�งบประมาณ - - ทด. 

13 เผยแพร� รณรงค� และให�ความรู�และ
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการ
เกี่ยวกบัการป,องกันและปราบปราม
การทุจริต 

มีการเผยแพร�ไม�น�อยกว�า 1 
ครั้ง  

ครั้ง 1 ดําเนินการแล�วเสร็จ - ไม�ใช�งบประมาณ - - ทด. 

14 จัดทําหนังสือ คู�มือผลประโยชน�ทับ
ซ�อนของกรมที่ดิน 

จํานวนคู�มือที่ใช�เผยแพร� 1 
ฉบับ  

ฉบับ 1,000 ดําเนินการแล�วเสร็จ - 50,000 50,000 

85,347.48 
 

ทด. 

15 จัดทําหนังสือประมวลจริยธรรม
ข�าราชการ พลเรือน ข�อกําหนดว�า
ด�วยมาตรฐานฯจรรยาบรรณ
ข�าราชการกรมที่ดิน ค�านิยมหลัก
ของกรมที่ดิน 
 

จํานวนคู�มือที่ใช�เผยแพร� 1 
ฉบับ 

ฉบับ 1,000 ดําเนินการแล�วเสร็จ - 50,000 50,000 ทด. 

16 เผยแพร�และส�งเสริมค�านิยมหลัก
ของข�าราชการกรมที่ดิน 

มีการเผยแพร�ไม�น�อยกว�า 4 
ครั้ง  

ครั้ง 4 อยู�ระหว�างดําเนินการ - ไม�ใช�งบประมาณ -  ทด. 

17 ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร�การ
ส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมที่ดิน 
ปHงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564  

จํานวนหน�วยงานที่ติดตาม
และประเมินผลไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 80 

หน�วย 
งาน 

100 อยู�ระหว�างดําเนินการ - 300,000   ทด. 

18 โครงการยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร�งใสของกรมที่ดิน 
“ยกระดับมาตรการป,องกันการ
ทุจริตเชิงรุกของกรมที่ดิน ประจําปH
งบประมาณ พ.ศ.2561 

จํ า น ว น ค รั้ ง ที่ ไ ด� รั บ ก า ร
ฝEกอบรม 1 ครั้ง 

ครั้ง 1 ดําเนินการแล�วเสร็จ -- 120,000 120,000  ทด. 

19 โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ.(ITA).ของ
สํานักงาน ป.ป.ช และสํานักงาน 
ป.ป.ท 

การดําเนินตามขั้นตอนครบ
ร�อยละ 100 

ร�อยละ 100 อยู�ระหว�างดําเนินการ - ไม�ใช�งบประมาณ -  ทด. 

20 โครงการตรวจราชการของ
คณะกรรมการจริยธรรมประจํากรม
ที่ดิน ประจําปH พ.ศ. 2561 

จํานวนครั้งตรวจเยี่ยมอย�าง
น�อย 2 ครั้ง 

ครั้ง 2 อยู�ระหว�างเสนอโครงการ - ไม�ใช�งบประมาณ -  ทด. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

21 โครงการส�งเสริมทางศาสนา 
สาธารณประโยชน� และค�านิยมที่ดี 

จํานวนกิจกรรมเสริมสร�าง
ความรู� 2 กิจกรรม 

กิจกรร
ม 

2 อยู�ระหว�างเสนอโครงการ - ไม�ใช�งบประมาณ -  ทด. 

22 การให�ความรู�เกีย่วกับการป,องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบในโครงการฝEกอบรมหลักสูตร
ผู�บริหารระดับต�นและระดับกลาง 

ข�าราชการจํานวน 72 ราย      
(จบ.ปภ. 50 ราย) 
(นบ.ปภ. 50 ราย) 

หลักสูต
ร 

2 - มีการอบรมหลักสูตร 
จบ.ปภ. เรียบร�อยแล�ว 

- 3,538,400 3,538,400 ไม�มีข�อมูลผลการ
เบิกจ�าย 

ปภ. 

23 โครงการถวายสัตย�ปฏิญาณเพื่อเปXน
ข�าราชการที่ดีและพลังของแผ�นดิน 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการถวายสัตย�
ปฏิญาณเพื่อเปXนข�าราชการ
ที่ดีและพลังของแผ�นดิน 

ระดับ 5 - - ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

ปภ. 

24 โครงการคัดเลือก “คนดีศรี ปภ.” 
ประจําปH 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการ “คนดีศรี 
ปภ.” ประจําปH 2561 

ระดับ 5 - ดําเนินการไตรมาส 4 - 40,000 40,000 - ปภ. 

25 โครงการ/กิจกรรม การเข�าวัดฟIง
ธรรม และร�วมกิจกรรมทางศาสนา
ของเจ�าหน�าที่ ปภ. 

จํานวนการเข�าร�วมกิจกรรม
เข�าวัดฟIงธรรม และการร�วม
กิจกรรมทางศาสนาของ
เจ�าหน�าที่ ปภ. 

กิจ 
กรรม 

2 ดําเนินการแล�วเสร็จ - ไม�ใช�งบประมาณ - - ปภ. 

26 กิจกรรมการประชาสัมพันธ� รณรงค�
ให�เจ�าหน�าที่ ปภ. รักษาศีล 5 

จํานวนกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ� รณรงค�ให�
เจ�าหน�าที่ ปภ. รักษาศีล 5 

กิจ 
กรรม 

2 
 
 

ดําเนินการแล�วเสร็จ - ไม�ใช�งบประมาณ - - ปภ. 

27 โครงการรณรงค�เผยแพร�
ประชาสัมพันธ�ข�อมูลความรู�เกีย่วกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ วินัย
ข�าราชการ ประมวลจริยธรรม และ
จรรยาข�าราชการ 

จํานวนครั้งการรณรงค�
เผยแพร�ข�อมูลความรู�
เกี่ยวกบักฎหมาย ระเบยีบ 
ข�อบังคับ วินัยข�าราชการ 
ประมวลจริยธรรม และ
จรรยาข�าราชการ 

ครั้ง 12 - มีการเผยแพร�ให�ความรู�
กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ 
ด�านวินัย อุทธรณ� ร�องทุกข� 
ด�านคดีปกครอง ด�านการ
ป,องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และกรณีตัวอย�าง ประจําปH
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
จํานวน 3 ครั้ง 

- ไม�ใช�งบประมาณ - - ปภ. 

28 โครงการจัดทําข�อมูลข�าวสาร
เกี่ยวกบักฎหมาย ระเบยีบ 
ข�อบังคับต�างๆ ของหน�วยงานใน
สังกัด และความรู�เกีย่วกับการ

จํานวนครั้งที่มีการเผยแพร�
ข�อมูลของศูนย�ข�อมูล
ข�าวสาร ปภ. และในเว็บไซต�
กรม 

ครั้ง 12 - มีการรายงานผลตาม พรบ.
ข�อมูลข�าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2560 จํานวน 6 ครั้ง 

 

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

ปภ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

ป,องกันการทุจริตเผยแพร�ไว�ในศูนย�
ข�อมูลข�าวสารของ ปภ. และใน
เว็บไซต�กรม เพื่อให�ประชาชน
สามารถสืบค�นและตรวจสอบได�ตาม 
พ.ร.บ. ข�อมูลข�าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข�อง 

29 โครงการตรวจนิเทศงานประจําปH 
เพื่อติดตามและประเมินการ
ปฏิบัติงานของหน�วยงานในสังกัด 
และให�คําปรึกษา หากมีปIญหาใน
การปฏิบัติงาน 

จํานวนหน�วยรับตรวจในการ
นิเทศงาน 

หน�วย 30 - ดําเนินการตรวจนิเทศงาน 
เพื่อติดตามผลการ
ดําเนินงานของหน�วยรับ
ตรวจ และให�คําปรึกษาการ
ปฏิบัติงาน ด�านการบริหาร 
(ต.ค.60 – มี.ค.61) จํานวน 
18 หน�วยงาน 

- 6,489,000 6,489,000 6,489,000 ปภ. 

30 โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใสของหน�วยงานภาครัฐ 
ป.ป.ท. (ITA) ประจําปH 2561 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใส
ของหน�วยงานภาครัฐ
ประจําปH 2561 

ระดับ 5 - ดําเนินการตอบแบบสํารวจ 
และนําข�อมูลไปวิเคราะห� 

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

ปภ. 

31 การจัดส�งบุคลากรเข�ารับการ
ฝEกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู�ใน
การปฏิบัติการป,องกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือความรู�
เกี่ยวกบัคุณธรรมจริยธรรม เช�น 
หลักสูตร    ธรรมาภิบาลของ
ผู�บริหาร หรือหลักสูตรเกี่ยวกับการ
ป,องกันและปราบปรามการทุจริต 

จํานวนโครงการที่จัดส�ง
บุคลากรเข�ารับการอบรม 

โครง 
การ 

8 - บุคลากรมีความรู�และความ
เข�าใจเพิ่มขึ้น สามารถ
นํามาใช�ในการปฏิบัติ
ราชการได� 

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

ปภ. 

32 ช�องทางการรับเรื่องร�องเรียน 
ข�อคิดเห็น ข�อเสนอแนะจาก
ประชาชน 

จํานวนช�องทางการรับเรื่อง
ร�องเรียน 

ช�อง 
ทาง 

9 - มีช�องทางการรับเรื่อง
ร�องเรียน ร�องทุกข� จํานวน 
9 ช�องทาง ดังนี้ 
1. ติดต�อด�วยตนเอง 
2. ทางไปรษณีย� 
3. ทางอินเทอร�เน็ต 

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

ปภ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

4. หนังสือผ�านหน�วยงาน 
5. ตู�รับฟIงความคิดเห็น 
6. โทรศัพท� หมายเลข  
    0 2637 3127 - 8 
7. สื่อสิ่งพิมพ�ต�างๆ 
8. ผู�บังคับบัญชา 
9. อื่นๆ 

33 การรับเรื่องร�องเรียนและติดตาม 
การจัดการเรื่องร�องเรียนการทุจริต
ของหน�วยงานในสังกัด 

ร�อยละของการจัดการเรื่อง
ร�องเรียนการทุจริตที่
ดําเนินการได�ตามระยะเวลา
ที่กําหนด 

ร�อยละ 90 - ในรอบ 6 เดือนที่ผ�านมา 
(ต.ค.60 – มี.ค.61) มีเรื่อง
ร�องเรียนร�องทุกข� 7 เรื่อง 
ยุติ 1 เรื่อง อยู�ระหว�างเสนอ
ยุติ 2 เรื่อง อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 4 เรื่อง 

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

ปภ. 

34 อบรมการบริหารสัญญาจ�างและ
การตรวจการจ�าง รุ�นที่ 2 

ผู�เข�ารับการอบรมสามารถ
ปฏิบัติงานในด�านการบริหาร
สัญญาจ�างและการตรวจการ
จ�างได�อย�างถูกต�อง เพือ่ลด
ความผิดพลาด และป,องกัน
การทุจริต 

52 คน 1 ผู�ผ�านการอบรม จํานวน 52 
คน และได�รับความรู�ในด�าน
การบริหารสัญญาจ�างและ
การตรวจการจ�างได�ออย�าง
ถูกต�อง เพื่อลดความ
ผิดพลาด และป,องกันการ
ทุจริต 

- 270,000 270,000 248,170 ยผ. 

35 อบรมการประมาณราคาสําหรับงาน
อาคารรุ�นที่ 9 

เพื่อให�ผู�เข�ารับการอบรม
สามารถปฏบิัติงานด�านการ
คํานวณราคาได�อย�างถูกต�อง
ตามหลักเกณฑ�การคํานวณ
ราคากลาง เพื่อความโปร�งใส
และป,องกันการทุจริต 

53 คน 1 ผู�ผ�านการอบรม จํานวน  
53 คน และได�รับความรู�ใน
ด�านการคํานวณราคาได�
อย�างถูกต�องตามหลักเกณฑ�
การคํานวณราคากลาง เพื่อ
ความโปรงใสและป,องกัน
การทุจริต 

- 390,000 390,000 385,255 ยผ. 

36 อบรมการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
การเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส�(GFMIS) จาก
งบประมาณของกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ รุ�นที่ 1 

เพื่อให�ผู�เข�ารับการอบรมมี
ความรู�ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานด�านการเงิน   
การบัญชี เมื่อได�รับการ
สนับสนุนเงินจากกองทุนจัด
รูปที่ดินฯ เพื่อความโปร�งใส

100 
คน 

1 - - 55,000 55,000  ยผ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

และป,องกันการทุจริต 

37 อบรมแนวทางการยื่นขออนุญาต
ก�อสร�างอาคารด�วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส� รุ�นที่ 1 

ผู�เข�ารับการอบรมมีความรู�
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานด�านการยื่นขอ
อนุญาตก�อสร�างอาคารด�วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส� เพื่อ
ความโปร�งใสและป,องกัน
การทุจริต 

40 คน 1 - - 90,000 90,000  ยผ. 

38 แผนงานการเสริมสร�างวินัยและการ
รักษาวินัยข�าราชการ เผยแพร�องค�
ความรู�เรื่องกรณีศึกษาการ
ดําเนินการทางวินัยในที่ประชุมกรม
และเว็บไซต�กรมส�งเสริมการ
ปกครองท�องถิ่น 

จํานวนผู�บังคับบัญชา (ตั้งแต�
ผู�อํานวยการกลุ�มงานขึ้นไปที่
มีผู�ใต�บังคับบัญชา) ที่ได�รับ
ความรู�เกี่ยวกับการรักษา
วินัยของผู�ใต�บังคับบัญชา 

ครั้ง 8 - - ไม�ใช�งบประมาณ -  สถ. 

39  โครงการพัฒนาและปรับปรุง
จรรยาบรรณและหลักปฏิบัติทาง
ธุรกิจเพื่อยกระดับการกาํกับดูแล
กิจการที่ดีสู�ระดับสากล 

พัฒนากลุ�มเป,าหมายมีผล
คะแนนทดสอบจริยธรรม
และจรรณยาบรรณ สูงกว�า
ร�อยละ 80 

โครง 
การ 

1 - พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด�านจริยธรรม
จรรยาบรรณ และความ
ขัดแย�งทางผลประโยชน� 
พร�อมทั้งจัดอบรมให�ผู�ใช�งาน
ระบบจริยธรรมจรรยาบรรณ 
และความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน� จํานวน 2 รุ�น 
เพื่อสร�างความเข�าใจในการ
ใช�งานผ�านระบบ 
- ศึกษาและสอบทานข�อมูล
ด�านการกาํกับดูแลกิจการที่
ดี เพื่อปรับปรุงคู�มือการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของการ
ไฟฟ,านครหลวง 
- ทบทวนและแต�งตั้งตัวแทน
ด�านสิ่งแวดล�อมสังคม และ
การกํากับดูแลกจิการที่ดี 

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

กฟน. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

(ESG Agent) เพื่อมีส�วนร�วม
ในการเสริมสร�างพัฒนา
สนับสนุน จัดกิจกรรม และ
ติดตามผลการดําเนินงาน
เพื่อเสริมสร�างความยั่งยืนใน
การไฟฟ,านครหลวง 

40 
 

โครงการปรับปรุงกฎระเบียบ 
ข�อบังคับตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัด
จ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
และแนวปฏิบัติด�านสิทธิมนุษยชน 
แรงงาน สังคมและสิ่งแวดล�อม 

ร�อยละ 85 ของ
กลุ�มเป,าหมายที่ได�รับการ
สื่อสาร หรือฝEกอบรมการ
ปรับปรุงข�อปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ�างฯ และแนวปฏิบัติ
ด�านสิทธิมนุษยชน แรงงาน 
สังคม และสิ่งแวดล�อม 

โครง 
การ 

1 - สื่อสารแนวทางการป,องกัน
การทุจริตด�านการจัดซื้อจัด
จ�างตามแนว พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ�างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แก�
ผู�บริหารระดับสูงในงาน
บันทึกข�อตกลงความร�วมมือ 
(MOU) ในการต�อต�านการ
ทุจริตของการไฟฟ,านคร
หลวง เมื่อวันที่ 26 ม.ค.61 
ณ ห�องประชุม MC 
- เตรียมจัดการฝEกอบรม
หลักสูตร “ระเบียบ
กระทรวงการคลังว�าด�วยการ
จัดซื้อจัดจ�างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ให�แก�พนักงานภายใน
ผู�เกี่ยวข�อง จํานวน 1 รุ�น 
134 คน ในวันที่ 4 เม.ย.
61 ณ อาคารที่ทําการฝnาย
ฝEกอบรมการไฟฟ,านครหลวง
เขตนนทบุรี 
- เตรียมจัดการสัมมนา เรื่อง 
“การจัดซื้อจัดจ�างและข�อ
ปฏิบัติสําหรับคู�ค�าและผู�ส�ง
มอบของการไฟฟ,านครหลวง 
ประจําปH 2561” จํานวน   

- 600,000 - ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

กฟน. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

2 รุ�น ในวันที่ 23 และ 30 
เม.ย. 61 ณ โรงแรมแมนดา
ริน สามย�าน กรุงเทพฯ 
ผู�เข�าร�วมฯ จํานวน 114 
บริษัท 

41 
 

แผนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA) 

ระดับการประเมินคุณธรรม
และความโปร� งใสในการ
ดําเนินงานขององค�กรอยู�ใน
เกณฑ� 5 

โครง 
การ 

1 - จัดทําสรุปผลการประเมิน 
ITA ปH 2560 โดยวิเคราะห�
ดัชนีที่มีคะแนนลดลง พร�อม
จัดทําแผนการปรับปรุง โดย
นําเสนอผ�านความเห็นชอบ
จากผู�ว�าการ เมื่อวันที่ 25 
ม.ค.61 
- เข�าร�วมการประชุมชี้แจง
แนวทางการดําเนินการ
ประเมิน ITA ปH 2561 เมื่อ
วันที่ 21 ก.พ. 61 
- รวบรวมรายชื่อบุคลากร
ภายใน และรายชื่อ
ผู�รับบริการหรือผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย ส�งให�แก�บริษัททริส 
เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 61 
- แจ�งหน�วยงานที่เกีย่วข�อง
เพื่อจัดทําข�อมูลและ
หลักฐานการตอบแบบ
สํารวจหลักฐานเชิงประจักษ� 
(EBIT) เพื่อจัดส�งให�แก�
บริษัททริส 

- 1,000,000 - 3,000 กฟน. 

42 เผยแพร� ปลูกฝIงและส�งเสริมให�
ผู�ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู� -
บริหารและผู�ปฏิบัติงาน กปภ. อย�าง
ต�อเนื่อง (สอดแทรกเปXนหัวข�อการ
บรรยายในการอบรมหลักสูตรต�างๆ) 

จํ า น ว น ค รั้ ง ที่ มี ก า ร จั ด
บรรยายให�ความรู� 

ครั้ง 8 - จัดบรรยายให�ความรู�โดย
สอดแทรกหัวข�อไว�ใน
หลักสูตรต�าง ๆ แล�วเสร็จ 
จํานวน 13 ครั้ง   

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

กปภ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

43 โครงการให�ความรู� “การป,องกัน
และการต�อต�านการทุจริตคอร�รัป
ชันในองค�กร” (เปXนการสอดแทรก
เปXนหัวข�อการบรรยายในการอบรม
หลักสูตรต�าง ๆ) 

จํ า น ว น ค รั้ ง ที่ มี ก า ร จั ด
บรรยายให�ความรู� 

ครั้ง 4 - จัดการบรรยายให�ความรู�
โดยสอดแทรกหัวข�อไว�ใน
หลักสูตรต�าง ๆ แล�วเสร็จ 
จํานวน 17 ครั้ง 

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

กปภ. 

44 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานด�านความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน� 

การรายงานความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน�ของผู�บริหาร
และพนักงาน 

ร�อยละ 100 - ผู�บริหาร พนักงาน และ
ลูกจ�างของ กปภ. รายงาน
ความขัดแย�งทางผลประโยชน�
แล�วเสร็จเมื่อเดือน ต.ค. 60 
คิดเปXนร�อยละ 99.50 
- หากมีคําสั่งโยกย�าย
ตําแหน�งและมีการบรรจุ
พนักงานใหม� กําหนดให�มี
การรายงานความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน�หลังจากวันเข�า
รับตําแหน�ง ภายใน
ระยะเวลา 15 วัน 

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

กปภ. 

45 โครงการอบรมหลักสูตร “คุณธรรม
จริยธรรม และ   ธรรมาภิบาล” 

จํานวนคนที่ได�รับการอบรม คน 300 มีการจัดอบรมแล�ว จาํนวน 
8 ครั้ง มีผู�เข�ารับการอบรม
แล�ว จาํนวน 565 คน 

- 500,000 - 220,219 กปภ. 

46 โครงการคัดเลือกบุคคล “ทําดี มีผล 
คนยกย�อง ประจําปH 2560” 

บุคคลที่ได�รับคัดเลือกเข�ารับ
ร า ง วั ล ใ น วั น ค ล� า ย วั น
สถาปนา กปภ. (28 ก.พ. 
2561) 

มอบ
รางวัล
ตาม

เวลาที่
กําหนด 

28 
ก.พ. 
61 

- บุคคลได�รับคัดเลือกเพื่อ
เข�ารับรางวัล ประจาํปH 
2560 จํานวน 9 คน  
-จัดพิธีมอบรางวัลจาํนวน 9 
คน เสร็จเรียบร�อยแล�ว ใน
วันคล�ายวันสถาปนา กปภ. 
ครบรอบ 39 ปH เมื่อวันที่ 
28 ก.พ. 61 

- 100,000 - 56,556 กปภ. 

47 รณรงค�การต�อต�านการทุจริตภายใน
องค�กร ผ�านทาง Application 
Line หรือสื่อ Social 
 

จํานวนครั้งที่มีการรณรงค� ครั้ง 12 - มีการรณรงค�อย�างต�อเนื่อง 
แล�วเสร็จจํานวน 6 ครั้ง 

- ไม�ใช�งบประมาณ - อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

กปภ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

48 โครงการ “ที่นี่...องค�กรโปร�งใส” จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ
ภาย ใต� โครงการ “ที่ นี่ . . .
องค�กรโปร�งใส” 

กิจ 
กรรม 

20 - ดําเนินงานแล�ว 16 
กิจกรรม 

- ไม�ใช�งบประมาณ - อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

กปภ. 

49 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ�ความรู�เรื่อง
ป,องกันการทุจริตผ�านจุลสารสีสัน
ข�าว 

จัด ทํ า สื่ อประชา สัมพันธ�
เผยแพร�ผ�านสีสันข�าวอย�าง
ต�อเนื่อง 

เรื่อง 10 - ดําเนินงานแล�ว 6 เรื่อง - ไม�ใช�งบประมาณ - อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

กปภ. 

50 โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐของ ป.ป.ช. (ITA) 

- จัดส�งเอกสารทั้ง 3 ส�วน 
ภายในกําหนดเวลาตามที่ 
ป.ป.ช กําหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จํ า น ว น กิ จ ก ร ร ม ที่
ดําเนินการเพื่อส�งเสริมและ
พั ฒ น า ห น� ว ย ง า น ใ ห� มี
คุณธรรมและความโปร�งใส
ตามแนวทา ง เกณฑ� ก า ร
ประเมิน ITA ทั้ง 5 ดัชนี 

วันที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้ง 

ตามที่ 
ป.ป.ช. 
กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

-เข�ารับฟIงการชี้แจงการ
ประเมิน ITA จาก ป.ป.ช.    
2 ครั้ง วันที่ 28 ก.พ. 60 
และ21 ก.พ. 61 
-เข�าร�วมโครงการ “คลินิก 
ITA) ของศูนย� ITA  
-ส�งรายชื่อบุคลากรภายใน
และรายชื่อผู�รับบริการหรือผู�
มีส�วนได�ส�วนเสีย ให�บริษัท  
ทริส เรียบร�อยแล�ว เมื่อวันที่ 
7 มี.ค. 61 
- ขณะนี้อยู�ระหว�างการเกบ็
รวบรวมข�อมูลเพื่อตอบ
คําถามในส�วนแบบหลักฐาน
เชิงประจักษ� 
- มีการดําเนินการส�งเสริม
และพัฒนาหน�วยงานให�มี
คุณธรรมและความโปร�งใส
ตามเกณฑ�ประเมิน ITA 
เรียบร�อยแล�ว จาํนวน 13 
ครั้ง  

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

กปภ. 

51 การเผยแพร�และประชาสัมพันธ� 
ศปท.กปภ. เปXนช�องทางการรับเรื่อง
ร�องเรียนการทุจริตผ�านสายด�วน
ช�วงเวลาราชการ และสามารถ
ร�องเรียนผ�านเว็บไซต�ได�ตลอด      

เผยแพร�และประชาสัมพันธ�
อย�างต�อเนื่อง 

- ดําเนิน 
การ
อย�าง

ต�อเนื่อง 

- ดําเนินการแจกแผ�นพับ
ประชาสัมพันธ� ศปท.กปภ. 
และช�องทางการรับเรื่อง
ร�องเรียนการทุจริตอย�าง
ต�อเนื่อง 

- ไม�ใช�งบประมาณ - อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

กปภ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

24 ชั่วโมงที่ 
http://anticor.pwa.co.th 

- จัดทําเอกสารชุดองค�
ความรู�การเฝ,าระวังการ
ทุจริตทุกเดือน ปIจจบุัน
ดําเนินการแล�ว 6 ครั้ง 

52 ปรับปรุงหรือพัฒนาแนวทาง
ขั้นตอน วธิีการปฏิบัติงาน ประกาศ 
คําสั่ง กฎระเบียบของ กปภ. ที่
พบว�ามีความเสี่ยงในการทุจริต 

จํานวนเรื่องที่ปรับปรุงหรือ
พัฒนาแก�ไข 

เรื่อง 1 - ดําเนินการปรับปรุง พัฒนา
หรือแก�ไขแล�ว จาํนวน 2 
เรื่อง  

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

กปภ. 

53 ซักซ�อมความเข�าใจให�ทุกหน�วยงาน
ทราบถึงมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 
ธันวาคม 2541 ในการให�ความ
คุ�มครอง  

จํานวนครั้งในการซักซ�อม
ความเข�าใจให�พนักงานได�รับ
รู� 

ครั้ง 6 - แจ�งเวยีนซักซ�อมความ
เข�าใจให�ทุกหน�วยงานทราบ
ถึงมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 
ธ.ค. 41 ครั้งที่ 1 เรียบร�อย
แล�ว  

- ไม�ใช�งบประมาณ - อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

กปภ. 

54 โครงการจัดอบรมให�ความรู� แก�
บุคลากรของสํานักตรวจสอบ  

จํ า น ว น ค รั้ ง ที่ มี ก า ร จั ด
บรรยายให�ความรู� 

ครั้ง 2 - ดําเนินการจัดอบรมให�
ความรู�แก�บุคลากรแล�ว
จํานวน 12 ครั้ง 

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

กปภ. 

55 
 

การดําเนินงานตามมาตรการ
เสริมสร�างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนา
ภาพลักษณ�และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหน�วยงาน 

ร�อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการ
เสริมสร�างธรรมาภิบาลเพื่อ
พั ฒ น า ภ า พ ลั ก ษ ณ� แ ล ะ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ของหน�วยงาน 

หน�วย 
งาน
และ
ส�วน

ราชการ
ใน

สังกัด 
กทม. 

ร�อยละ 
100 

สํานักงาน ก.ก. ได�กําหนดให�
หน�วยงานและส�วนราชการ
ในสังกัดสํานักปลัดกรุงเทพ-
มหานครจัดส�งแผนการ
บริหารความเสี่ยงด�านการ
ทุจริตให�สํานักงาน ก.ก. 
นําเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาแผนการบริหาร
ความเสี่ยงด�านการทุจริต
ของหน�วยงานเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของแผนการ
บริหารความเสี่ยงด�านการ
ทุจริตตามกรอบการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 
2561  มิติที่ 4 ด�านการ

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

กทม. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

พัฒนาองค�การ ตัวชี้วัดที่ 
4.1 ร�อยละความสําเร็จของ
การดําเนินการตามมาตรการ
เสริมสร�างธรรมาภิบาลเพื่อ
พัฒนาภาพลักษณ�และ
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติ-
งานของหน�วยงาน และ
คณะกรรมการฯ พิจารณา
ความเหมาะสมของแผนการ
บริหารความเสี่ยงด�านการ
ทุจริตของหน�วยงานตามหัว
ข�อความเสี่ยงด�านการทุจริต
ทั้ง 10 หัวข�อ ตามที่คณะ-
ทํางานพิจารณาแผนการ
บริหารความเสี่ยงด�านการ
ทุจริตของหน�วยงานเสนอ 
และให�หน�วยงานและส�วน
ราชการในสังกัดสํานักปลัด
กรุงเทพมหานครปรับปรุง
หรือแก�ไขเพิ่มเติมแผนการ
บริหารความเสี่ยงด�านการ
ทุจริตตามผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ และ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยง
ตามแผนฯ และตัวชี้วัด
ผลสําเร็จของการจัดการ
ความเสี่ยงด�านการทุจริต
ตามที่ได�ปรับปรุงหรือแก�ไข
เพิ่มเติมแล�ว พร�อมจัดเตรียม
เอกสารหรือหลักฐานต�างๆ 
เพื่อรับการตรวจติดตาม
ประเมินให�ครบถ�วนสมบูรณ�
ต�อไป 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

56 
 

โครงการฝEกอบรมหลักสูตรนัก
บริหารมหานครระดับต�น รุ�นที่ 
31,32 และ 33 

- ร�อยละ 80 ของผู�เข�ารับ
การฝEกอบรมมีผลการ
ประเมินรายบุคคลไม�น�อย
กว�าร�อยละ 70  
- ร�อยละ 100 ของทุกรุ�น 

คน 210 ร�อยละ 80 ของผู�เข�ารับการ
ฝEกอบรมผ�านเกณฑ�การ
ประเมินในเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมและการสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
ตามที่หลักสูตรกําหนด 

- 18,395,700 18,395,700  กทม. 

57 โครงการฝEกอบรมหลักสูตรนัก
บริหารมหานครระดับกลาง รุ�นที่ 
21 และ 22 

- ร�อยละ 80 ของผู�เข�ารับ
การฝEกอบรมมีผลการ
ประเมินรายบุคคลไม�น�อย
กว�าร�อยละ 70  
- ร�อยละ 100 ของทุกรุ�น 

คน 
 

140 
 

ร�อยละ 80 ของผู�เข�ารับการ
ฝEกอบรมผ�านเกณฑ�การ
ประเมินในเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมและการสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
ตามที่หลักสูตรกําหนด 

- 15,796,000 
 

15,796,000 
 

 กทม. 

58 โครงการฝEกอบรมหลักสูตรนัก
บริหารมหานครระดับสูง รุ�นที่ 13  

นําเสนอแนวทางการพัฒนา 
กทม. รุ�นละ 1 แนวทาง 

คน 40 ผู�เข�ารับการฝEกอบรม
สามารถบูรณาการความรู�
ทักษะที่ได�รับ เพื่ออนําเสนอ
แนวทางการพัฒนางาน
จัดทําเปXนรายงานการศึกษา
ส�วนบุคคลคนละ 1 เรื่อง  

- 7,602,000 7,602,000  กทม. 

59 โครงการส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข�าราชการ
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร 

ร�อยละความสําเร็จการ
ดําเนินการสร�างเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมแก�
บุคลากรในหน�วยงาน 

คน 550 ร�อยละ 80 ของผู�ส�งแบบ
ประเมินได�รับการประเมิน
สมรรถนะหลักของ
ข�าราชการ กทม. ด�าน
คุณธรรมจริยธรรมตาม
เกณฑ�สมรรถนะหลักของ
ข�าราชการกรุงเทพมหานคร 
ที่สํานักงาน ก.ก. กาํหนด 

- 1,924,300 1,924,300  กทม. 

60 โครงการฝEกอบรมปฐมนิเทศ
ข�าราชการ กรุงเทพมหานคร 
 
 

ร�อยละความสําเร็จของการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ 
กทม. (70:20:10) 

คน 960 ข�าราชการ กทม.สามัญ
บรรจุใหม�ประเภททั่วไป 
ระดับปฏิบัติงาน ประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการซึ่ง
ได�รับการบรรจุและแต�งตั้ง
ให�เขารับราชการฯ ตั้งแต�
เดือน ส.ค.60 ถึง ส.ค.61 

- 8,928,000 8,928,000  กทม. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

61 โครงการฝEกอบรมปฐมนิเทศ
บุคลากรของกรุงเทพมหานคร 

ร�อยละความสําเร็จของการ
ทรัพยากรบุคคลของ กทม. 
(70:20:10) 

คน 525 ร�อยละ 80 ของผู�เข�ารับการ
ฝEกอบรมสามารถนําความรู�ที่
ได�รับไปปรับใช�ในการ
ปฏิบัติงานได� 

- 1,635,000 1,635,000  กทม. 

62 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สร�างและพัฒนาหลักสูตรตามสาย
อาชีพ 

ร�อยละความสําเร็จของการ
พัฒนาข�าราชการ กทม./
บุคลากร กทม. ให�สามารถ
นําความรู�ไปใช�ปฏิบัติงาน
ตามภารกจิของหน�วยงาน 

คน 200 สําหรับข�าราชการตามสาย
อาชีพ จํานวน 5 สายงาน 

- 497,000 497,000  กทม. 

63 โครงการอบรมกฎหมายสัญญาและ
พัสดุที่ใช�ในการปฏิบัติงาน 

ร�อยละความสําเร็จของการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ 
กทม. (70:20:10) 

คน 1,000 ร�อยละ 70 ของผู�เข�ารับการ
ฝEกอบรมสามารถนําความรู�ที่
ได�รับไปปรับใช�ในการ
ปฏิบัติงานดีขึ้นในระดับปาน
กลางขึ้นไปโดยการทอด
แบบสอบถามไปยัง
ผู�บังคับบัญชาของผู�เข�ารับ
การฝEกอบรมหลังเสร็จสิ้น
การฝEกอบรม 

- 3,247,000 3,247,000  กทม. 

64 โครงการฝEกอบรมหลักสูตรการ
พัฒนานักกฎหมายกรุงเทพมหานคร 

ร�อยละความสําเร็จของการ
พัฒนาข�าราชการ กทม. ให�มี
ความรู�ตามสมรรถนะประจาํ
กลุ�มงาน (กลุ�มงานนิติการ) 

คน 120 ร�อยละ 80 ของผู�เข�ารับการ
ฝEกอบรมมีคะแนนทดสอบ
หลังการฝEกอบรมไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 70 

- 6,272,900 6,272,900  กทม. 

65 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สํานักปลัดเมืองพัทยา 

- ผู�เข�าร�วมโครงการมี
จิตสํานึกที่ดีสามารถนําหลัก
คุณธรรมจริยธรรมปรับใช� 

คน 75 - ผู�เข�ารวมโครงการสามารถ
นําความรู�ที่ได�รับไปปฏิบัติ 
งานให�ถูกต�องตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกีย่วข�อง                               
- ประชาชนผู�มารับบริการมี
ความพึงพอใจในการ
ให�บริการของ จนท. 

- 600,000 600,000 346,000 เมืองพัทยา 

66 โครงการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อการ
บริการประชาชน 

ปHละ 1 ครั้ง คน - บุคลากรของเมืองพัทยามี
คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน ประชาชนมี
ความพึงพอใจในการบริการ 

 300,000 300,000 278,836 
(ดําเนินการแล�ว

เสร็จ) 

เมืองพัทยา 



78 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

67 โครงการอบรมและเผยแพร�ความรู�
ด�านงานพัสดุ 

ปHละ 1 ครั้ง คน - ผู�เข�าร�วมโครงการได�รับ
ความรู� ความเข�าใจแนวทาง
ปฏิบัติงานงานตามระเบยีบ
กฎหมายที่ถกูต�อง เหมาะสม
ประสิทธิภาพในงานพัสดุ 

- 200,000 200,000 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

เมืองพัทยา 

68 โครงการส�งเสริมศาสนาคุณธรรม
และจริยธรรม 

ปHละ 5 กิจกรรม คน - นักเรียนนําหลักธรรมคําสอน
ไปปรับใช�ในชีวิตประจําวัน
ให�เกิดประโยชน�ต�อตนเอง
และส�วนรวม 

- 1,300,000 1,300,000 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

เมืองพัทยา 

69 โครงการประกวดภาพระบายสี 
“เมืองพัทยาโปร�งใส เด็กรุ�นใหม�โต
ไปไม�โกง” (บูรณาการร�วมกบั
โครงการจัดกิจกรรมรณรงค�เพื่อ
ป,องกันปIญหายาเสพติด) 

1 ครั้ง/ปH คน 80 เด็กและเยาวชนมีความรู�
ความเข�าใจ และตระหนักถึง
ความสําคัญในการต�อต�าน
การทุจริต 

- 240,000 240,000 236,190 
(ดําเนินการแล�ว

เสร็จ) 

เมืองพัทยา 

70 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะ
และการบริการประชาชน เพื่อให�
เกิดความพึงพอใจแก�ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม�เลือกปฏิบัติ 

สร�างความโปร�งใสในการ
บริการสาธารณะให�
ประชาชนได�รับความพึง
พอใจทัดเทียมกันไม�เลือก
ปฏิบัติ 

คน ประชาชน 
ทั่วไป 

ไม�มีการทุจริต คอร�รัปชัน    
ในกระบวนการสาธารณะแก�
ประชาชน 

- ไม�ใช�งบประมาณ - - เมืองพัทยา 

71 กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงาน
ภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA) 

- - - - - ไม�ใช�งบประมาณ - - เมืองพัทยา 

72 โครงการส�งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมนําใจ 

- คน 50 - - 20,000 20,000 อยู�ระหว�าง 
ดําเนินการ 

กาญจนบุรี 

73 โครงการท�องถิ่นโปร�งใสต�อต�านการ
ทุจริต 

24 หมู�บ�าน หมู�บ�าน 24 ประชาชนได�ทราบถึงความ
ตั้งใจในการปฏิบัติงานด�วย
ความสุจริต 

- 10,000 10,000 อยู�ระหว�าง 
ดําเนินการ 

กาญจนบุรี 

74 โครงการส�งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

ผู�เข�าร�วมโครงการไม�น�อย
กว�า ร�อยละ 80 

คน 50 ผู�บริหารและพนักงานได�รับ
การอบรมคุณธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

- 70,000 70,000 อยู�ระหว�าง 
ดําเนินการ 

กาญจนบุรี 



79 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

75 โครงการส�งเสริมองค�ความรู�ด�าน
การต�อต�านการทุจริต 

ผู�เข�าร�วมโครงการไม�น�อย
กว�า ร�อยละ 80 

คน 50 ผู�บริหาร พนักงานสมาชิก  
สภาฯ ได�รับความรู�ด�านการ
ต�อต�านการทุจริต 

- 10,000 10,000 อยู�ระหว�าง 
ดําเนินการ 

กาญจนบุรี 

76 โครงการเสริมสร�างการป,องกัน
ปราบปรามการทุจริตฯ อาํเภอด�าน
มะขามเตี้ย ปH พ.ศ. 2561 
 

สามารถสร�างการรับรู�ในการ
ป,องกันและปราบปรามการ
ทุจริตฯ ทุกภาคส�วนเพิ่มขึ้น 
ร�อยละ 80 

ครั้ง 12 ทุกภาคส�วนมีจิตสํานึกและมี
ความรู�ความเข�าใจในการ
ป,องกันปราบปรามการ
ทุจริตฯ  

- ไม�ใช�งบประมาณ - - กาญจนบุรี 

77 การเผยแพร�ประมวลจริยธรรม
ข�าราชการพลเรือนผ�านเว็บไซต�
จังหวัด 

จํานวนครั้งในการเผยแพร� ครั้ง 1 บุคลากรมีความรู� ความ
เข�าใจในประมวลจริยธรรม
ข�าราชการพลเรือน 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  ชัยนาท 

78 เผยแพร�การกระทําความผิดใน
รูปแบบคลิปวีดิโอส�งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมผ�านเว็บไซต�จังหวัด 

เสนอตัวอย�างของการ
กระทําผิดวินัยและการ
ส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

จํานวน
เรื่อง 

6 ลดการกระทําผิดวินัยและ
การฝnาฝ�นจริยธรรม 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  ชัยนาท 

79 การให�ความรู�เกีย่วกับค�านิยมความ
ซื่อสัตย�ให�แก�อาสาสมัครป,องกัน
ฝnายพลเรือนในการป,องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในโครงการ
ฝEกอบรม จัดตั้งและทบทวน
อาสาสมัครป,องกันภยัฝnายพลเรือน
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นให�
จังหวัดชัยนาท 

จํานวน อปพร.ที่เข�าร�วม
โครงการในพื้นที่จังหวัด
ชัยนาทได�รับการปลูกฝIง
เรื่องการป,องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

คน 120 อปพร.ในพื้นที่จังหวัด
ชัยนาทได�รับการปลูกฝIงการ
ป,องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  ชัยนาท 

80 โครงการจัดทําข�อมูลข�าวสาร
เกี่ยวกบักฎหมาย ระเบยีบข�อบังคับ
ต�าง ๆ ของหน�วยงานและความรู�
เกี่ยวกบัการป,องกันการทุจริต 
เผยแพร�ในเว็บไซต�สํานักงานป,องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ชัยนาท เพือ่ให�ประชาชนสามารถ
สืบค�นและตรวจสอบได�ตาม พ.ร.บ. 
ข�อมูลข�าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2550 และกฎหมายที่เกีย่วข�อง  
 

จํานวนครั้งในการเผยแพร�
เกี่ยวกบักฎหมาย ระเบยีบ 
ข�อบังคับต�าง ๆ ของ
หน�วยงานในสังกัด และ
ความรู�เกี่ยวกับการป,องกัน
การทุจริตทางเว็บไซต�ของ
หน�วยงาน 

ครั้ง 12 ประชาชนทั่วไปและ
บุคลากรของหน�วยงาน
เข�าถึงข�อมูลเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ
ต�าง ๆ ของหน�วยงานใน
สังกัด และความรู�เกีย่วกับ
การป,องกันการทุจริตได�
สะดวก 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  ชัยนาท 



80 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

81 จัดทําข�อมูลข�าวสารเกีย่วกับความรู�
ในการป,องกันการทุจริต เช�น การ
เผยแพร�ในเรื่องประโยชน�ทับซ�อน 
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ�าง และการ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 เปXนต�น 

จํานวนเรื่องในการเผยแพร�
ความรู�ในการป,องกันการ
ทุจริต 

เรื่อง 2 บุคลากรของรัฐมีความเข�าใจ
ในเรื่องการป,องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาก
ขึ้น 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  ชัยนาท 

82 การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ�างโดย
มีการแสดงข�อมูลโครงการ
รายละเอียดการซื้อ/จ�าง ทุกเรื่อง
ตามระเบียบ 

แสดงข�อมูลการซื้อการจ�าง
ในระบบอิเล็กทรอนิกส�ตั้งแต�
เริ่มจนแล�วเสร็จ 

กิจ 
กรรม 

2 หน�วยงานดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ�างทุกโครงการตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข�องและ
สามารถตรวจสอบได� 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  ชัยนาท 

83 จัดนิทรรศการให�ความรู�กับเด็ก 
เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
เกี่ยวกบัการป,องกันและปราบปราม
การทุจริต 

จํานวนครั้งในการเผยแพร�
ความรู�เกี่ยวกับการป,องกัน 
ปราบปรามการทุจริตให�แก�
เด็กเยาวชนและประชาชน
ทั่วไป 

ครั้ง 12 เด็ก เยาวชน และบุคลากร
ภายในหน�วยงานสามารถ
เข�าถึงข�อมูลเกี่ยวกับการ
ป,องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  ชัยนาท 

84 โครงการเสริมสร�างจริยธรรม
ข�าราชการสํานักงานโยธาธกิารและ
ผังเมืองจังหวัดชุมพร (เข�าวัดปฏิบัติ
ธรรมฟIงคําสั่งสอนเรื่อง
ทศพิธราชธรรม วัดพระบรมธาตุสว)ี 

ข�าราชการมีความรู�ความ
เข�าใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของจริยธรรม 

คน 20 - 
30 

ข�าราชการปฏิบัติหน�าที่ด�วย
ความรวดเร็ว ซื่อสัตย�สุจริต 
มีความรับผิดชอบโปร�งใส
ตรวจสอบได� ยึดถอื
ประโยชน�ของประเทศ
เหนือกว�าประโยชน�ส�วนตน 

- 5,000 5,000  ชุมพร 

85 โครงการเสริมสร�างคุณธรรม
จริยธรรมข�าราชการ พนักงานจ�าง
และเจ�าหน�าที่ในสังกัด เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

ร�อยละของจาํนวน
ข�าราชการพนักงานจ�างและ
เจ�าหน�าที่ในสังกัดที่เข�าร�วม
กิจกรรม 

ร�อยละ 100 ข�าราชการพนักงานจ�างและ
เจ�าหน�าที่ในสังกัดมีคุณธรรม
จริยธรรม 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  ชุมพร 

86 โครงการเสริมสร�างคุณธรรม 
จริยธรรมผู�บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงานส�วนท�องถิ่น 

จํานวนครั้งที่ดําเนินโครงการ ครั้ง 10 ผู�บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส�วนท�องถิ่นมี
คุณธรรมจริยธรรม 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  ชุมพร 

87 โครงการอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับ
กฎหมายระเบยีบท�องถิ่นให�แก�ผู�นํา
ชุมชน 

ร�อยละของกลุ�มเป,าหมายที่
เข�าร�วมกิจกรรม 

ร�อยละ 20 ผู�นําชุมชนและประชาชนมี
ความรู�ความเข�าใจระเบยีบ
กฎหมายท�องถิ่น 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  ชุมพร 

88 เพิ่มช�องทางในการสื่อสารเป~ด
โอกาสให�ประชาชนสามารถศึกษา 

จํานวนช�องทางที่เป~ดโอกาส
ให�ประชาชนสามารถศึกษา

ช�อง 
ทาง 

3 ประชาชนมีทางเลือกใน
การศึกษาเรียนรู�เกีย่วกับการ

- ไม�ใช�งบประมาณ -  ชุมพร 



81 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

เรียนรู� และหาข�อมูลเกี่ยวกับการ
ป,องกันการทุจริต 

เรียนรู�และหาข�อมูลเกีย่วกับ
การป,องกันการทุจริต 

ป,องกันการทุจริตมากขึ้น 

89 โครงการอบรมเพิ่มองค�ความรู�
เกี่ยวกบัระเบียบข�อกฎหมายเพื่อลด
ความเสี่ยงของการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สถจ. 

ร�อยละของบุคลากรของ 
สถจ. ที่เข�าร�วมโครงการ 

ร�อยละ 100 บุคลากรของ สถจ. มีองค�
ความรู�เกี่ยวกับระเบยีบข�อ
กฎหมาย 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  ชุมพร 

90 อบรมโครงการสร�างความตระหนัก
ในการป,องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในทุกภาคส�วนในจังหวัด
เชียงราย 

จํานวนบุคลากรของรัฐ คน 450 - - 529,000 529,000  เชียงราย 
 

91 จัดให�มีการประชาสัมพันธ�ให�
บุคลากรในสํานักงานที่ดินจังหวัดนค
ปฐม สาขาบางเลน ทราบเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมายเพื่อป,องกันและ
ปราบปรามการทุจริตโดยการ
เผยแพร�โปสเตอร�แผ�นพับความรู�เรื่อง
เกี่ยวกับการป,องกันและปราบปราม
การทุจริต 

ร�อยละของความพึงพอใจ
ของผู�มีส�วนได�เสียต�อ
นโยบายมาตรการป,องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 75 

ช�อง 
ทาง 

อย�าง
น�อย 2 
ช�อง 
ทาง 

บุคลกรในหน�วยงานมี
จิตสํานึกในการต�อต�านการ
ทุจริตและมีความรู�เกี่ยวกบั
การปราบปรามการทุจริต
มากขึ้น 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  นครปฐม 

92 โครงการส�งเสริมค�านิยมและ
ทัศนคติให�บุคลากรในสังกัด
สํานักงานส�งเสริมการปกครอง
ท�องถิ่นจังหวัดนครปฐม ให�ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 

เจ�าหน�าที่ของสํานักส�งเสริม
การปกครองท�องถิ่นจังหวัด
นครปฐมเข�าร�วมกิจกรรม 
ร�อยละ 80 

คน 50 ผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�มีความ
เข�าใจและมีส�วนร�วมใน
กิจกรรมดังกล�าว 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  นครปฐม 

93 โครงการบังคับใช�มาตรการทาง
กฎหมายกรณี องค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่นมีพฤติกรรมทุจริตต�อ
ราชการ 

บุคลากรของกลุ�มงาน
กฎหมายระเบยีบและเรื่อง
ร�องทุกข�เร�งรัดการ
ดําเนินการ ตรวจสอบ 
สอบสวน เสนอความเห็น 
กรณีองค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่นมีพฤติกรรมในทาง
ทุจริตให�แล�วเสร็จเปXนไปตาม
กฎหมายอย�างถูกต�อง
โดยเร็วไม�ต่ํากว�าร�อยละ 80 

คน 5 การดําเนินการ กรณีองค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่นมี
พฤติกรรมในทางทุจริตมีการ
ดําเนินการอย�างถูกต�อง
รวดเร็ว 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  นครปฐม 



82 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

94 กิจกรรมรณรงค�ประชาสัมพันธ�สร�าง
จิตสํานึกร�วมต�อต�านทุจริตคอร�รัป
ชัน 

ร�อยละ 100 ของบุคลากร
ในสังกัดรับทราบและถือ
ปฏิบัติตามแนวทางการ
ส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
การต�อต�านทุจริตคอร�รัปชัน 

คน 33 บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน
อย�างมีคุณธรรม จริยธรรม 
โปร�งใส ตรวจสอบได�  

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

นครสวรรค� 

95 กิจกรรมจัดซื้อจัดจ�างโปร�งใส
ตรวจสอบได� 

ร�อยละ 100 ที่หน�วยงาน
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างตาม
ระเบียบ และเผยแพร�ข�อมูล
ครบถ�วนโปร�งใส ตรวจสอบ
ได� 

- - การจัดซื้อจัดจ�างของ
หน�วยงานโปร�งใสตรวจสอบ
ได�  

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

นครสวรรค� 

96 กิจกรรมเผยแพร�เอกสารความรู�
เกี่ยวกบัการป,องกันและปราบปราม
การทุจริตแก�บุคลากรในสังกัด 

12 เรื่อง/ปH คน 44 เจ�าหน�าที่ สนง.ปภ.จ.นว. 
ได�รับความรู�เกี่ยวกบัการ
ป,องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

นครสวรรค� 

97 กิจกรรมการจัดทําช�องทางในการ
ติดต�อสื่อสารแจ�งข�าวข�อร�องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

จํานวนช�องทางแจ�งเรื่อง
ร�องเรียนการทุจริต อย�าง
น�อย 4 ช�องทาง 

ช�องทาง 4 ประชาชนสามารถร�องเรียน
การทุจริตได�โดยสะดวก 

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

นครสวรรค� 

98 กิจกรรมสร�างความรู�ความเข�าใจ
และรณรงค�ต�อต�านการทุจริต 

เจ�าหน�าที่พัฒนาชุมชนและ
กลุ�มองค�กร/เครือข�าย ไม�
น�อยกว�าร�อยละ 95 มีความ
ตื่นตัวไม�ยอมรับและต�อต�าน
การทุจริตทุกรูปแบบ 

คน 100 เจ�าหน�าที่พัฒนาชุมชน และ
กลุ�มองค�กร/เครือข�าย ตื่นตัว
ไม�ยอมรับและต�อต�านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

นครสวรรค� 

99 การขับเคลื่อนงานจริยธรรม และ
การเสริมสร�างวินัยข�าราชการของ
จังหวัด 

ร�อยละของการกระทําผิด
วินัยของเจ�าหน�าที่เกิดขึ้น
เทียบกับปH 2560 

หน�วย 80 ไม�เกินร�อยละ 1 - 10,000 10,000 ไม�ใช�งบประมาณ น�าน 

100 โครงการเผยแพร�ความรู�เกี่ยวกบั
การป,องกันปราบปรามการทุจริตฯ 
เผยแพร�ผ�านช�องทางต�าง ๆ เช�น 
เว็บไซต�ของ สนง.ปภ.จ.ปทุมธานี
และนิทรรศการ เปXนต�น 

จํานวนครั้งในการเผยแพร�
ความรู�เกี่ยวกับการป,องกัน
ปราบปรามการทุจริตฯ 

จํานวน
ครั้ง 

12 ดําเนินการเผยแพร�ความรู�
เกี่ยวกบัการป,องกัน 
ปราบปรามการทุจริต ทาง
ช�องทางต�างๆ รวม  9 ครั้ง   
ดังนี้ 
1.เผยแพร�ข�อมูลความรู�
เกี่ยวกบัการป,องกันฯ ทาง
เว็บไซด�ของสํานักงาน

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

ปทุมธานี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

ป,องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดปทุมธานี  จํานวน  
6  ครั้ง 
2.จัดนิทรรศการ โดย
สอดแทรกการให�ความรู�
เกี่ยวกบัป,องกันฯ ให�กับ
ประชาชนที่เข�าร�วมชม
นิทรรศการด�วย  จํานวน 3 
ครั้ง   

101 จํานวนเจ�าหน�าที่ของรัฐใน
สํานักงานฯ ได�รับทราบประกาศ
วาระด�านการป,องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

บุคลากรในสังกัดมีความ
ตระหนักถึงความถกูต�อง 

 คน 25  เจ�าหน�าที่ของรัฐใน
สํานักงานฯ ทุกคนรับทราบ
ประกาศวาระจังหวัด นําไป
ปฏิบัติ 

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

ปทุมธานี 

102 จํานวนข�าราชการที่ได�รับการ
ส�งเสริมให�เข�าร�วมกิจกรรมทาง
ศาสนาของจังหวัดและกรมฯ 

เจ�าหน�าที่นําหลักศาสนามา
ประยกุต�ใช�ให�เกิดผลในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น 

คน 25 เจ�าหน�าที่ของรัฐใน
สํานักงานฯ   ทุกคนละอาย
ใจและเกรงกลัวต�อบาป 

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

ปทุมธานี 

103 จํานวนช�องทางให�ภาคประชาชน
เข�าร�องเรียนเสนอแนะให�ข�อมูล
อย�างน�อย 3 ช�องทาง 

มีช�องทางให�ประชาชนเข�า
ร�องเรียน 

ช�องทาง 3 เจ�าหน�าที่มีความระมัดระวัง
ในการทํางานหรือบริการ
ประชาชน 

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

ปทุมธานี 

104 โครงการเสริมสร�างคุณธรรม จริย-
ธรรมและจิตสํานึกในการให�บริการ 
เพื่อป,องกันและต�อต�านการทุจริต 

ข�าราชการและลูกจ�างเข�า
อบรมไม�น�อยกว�าร�อยละ 80  

คน 90 - - 50,000 50,000  ปราจีนบุรี 

105 ฝEกอบรมเสริมสร�างความรู�ระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วข�องกับผลประโยชน�
ทับซ�อน 

ร�อยละ 95 ของผู�เข�ารับการ
อบรมมีความรู�ความเข�าใจ
ระเบียบฯ 

คน 65 - - ไม�ใช�งบประมาณ -  ปราจีนบุรี 

106 เสริมสร�างจริยธรรม : อบรมเชิง
ปฏิบัติการ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ�าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 

- คน 65 บุคลากรในสังกัดมีความรู� 
ความเข�าใจ พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจ�างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

- 5,000 5,000 5,000 พะเยา 

107 การดําเนินงานของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา ในการ
สอดส�อง เสนอแนะ ส�งเสริมการ
ปฏิบัติภารกิจของหน�วยงานภาครัฐ 

ความสําเร็จในการดําเนิน-
การตามแผนสอดส�องฯ 

ครั้ง 1 มีการบริหารราชการเปXนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

- 90,000 -  พังงา 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

108 การสร�างองค�กรแห�งการเรียนรู� 
(Learning Organization) ด�านการ
ป,องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
1. ประชาสัมพันธ�แจ�งเวยีนความรู�
ด�านการป,องกันการทุจริต 
2. ประชุมให�ความรู�ด�านการป,องกัน
การทุจริตฯ ให�แก�บุคลากร 
3. ผู�บังคับบัญชาขับเคลื่อนวินัย
และการรักษาวินัยตามพันธสัญญา
โดยใช�เปXนเครื่องมือในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต�ละรอบ
การประเมิน 

จํานวนครั้งของการ
ประชาสัมพันธ�/การประชุม/
การนําไปเปXนเครื่องมือการ
ประเมิน 

ครั้ง/ปH 12/1 บุคลากรได�รับความรู�ด�าน
การป,องกันทุจริต 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  พังงา 

109 ฝEกอบรม/จัดประชุมถ�ายทอดองค�
ความรู�ด�านการป,องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
เสริมสร�างค�านิยมสุจริตให�แก�
บุคลากรสังกัด อปท. 

จํานวนโครงการ โครง 
การ 
/ปH 

1 บุคลากร อปท. ได�รับความรู�
ด�านการป,องกันทุจริต 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  พังงา 

110 โครงการฝEกอบรมข�าราชการบรรจุ
ใหม�และย�ายมาปฏิบัติหน�าที่จังหวัด
พิจิตร ประจาํปHงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

ผู�เข�ารับการอบรมมีความรู�
ในเรื่องยุทธศาสตร�การ
พัฒนาจังหวัดและการปฏิบัติ
ราชการโดยยึดหลักความ
สุจริตเพิ่มขึ้นไม�น�อยกว�าร�อย
ละ 75 

คน 100 ผู�เข�ารับการอบรมนําความรู�
ที่ได�รับไปใช�ในการ
ปฏิบัติงานให�เปXนไปตาม
ยุทธศาสตร�การพัฒนา
จังหวัด โดยมีความสุจริต
โปร�งใส ปราศจาก
ผลประโยชน�ทับซ�อน 

- 220,000 -  พิจิตร 

111 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของสํานักงานจังหวัดพิจิตร 
ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. บุคลากรสํานักงาน
จังหวัดพิจิตรมีความรู�ความ
เข�าใจในบทบาทอาํนาจ
หน�าที่ภารกิจเพิ่มขึ้น 
2. บุคลากรสํานักงาน
จังหวัดพิจิตรมีความรู�ความ
เข�าใจในเรื่องธรรมาภิบาล
เพิ่มขึ้น 

คน 60 บุคลากรสํานักงานจังหวัด
พิจิตรนําความรู�ที่ได�รับมาใช�
ในการปฏิบัติงาน โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

- 200,000 200,000  พิจิตร 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

112 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของสํานักงานจังหวัดพิจิตร 
ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2561  

1. บุคลากรสํานักงาน
จังหวัดพิจิตรมีความรู�ความ
เข�าใจในบทบาทอาํนาจ
หน�าที่ภารกิจเพิ่มขึ้น 
2. บุคลากรสํานักงาน
จังหวัดพิจิตรมีความรู�ความ
เข�าใจในเรื่องธรรมาภิบาล
เพิ่มขึ้น 

คน 60 บุคลากรสํานักงานจังหวัด
พิจิตรนําความรู�ที่ได�รับมาใช�
ในการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

- 20,000 20,000  พิจิตร 

113 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ฝnายปกครองจังหวัดพิจิตร ประจําปH
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

บุคลากรฝnายปกครอง
รับทราบแนวทางปฏิบัติงาน
ตามนโยบายสําคัญของ
รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง 
ยุทธศาสตร�การพัฒนา
จังหวัด และการปฏิบัติ
ราชการโดยยึดหลักความ
สุจริต 

คน 160 บุคลากรฝnายปกครองนํา
ความรู�ที่ได�รับไปใช�ในการ
ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความ
สุจริต 

- 125,000 125,000  พิจิตร 

114 โครงการ พช.พิจิตร ร�วมรณรงค�
ส�งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน
เทศกาลเข�าพรรษา 

มีผู�เข�าร�วมกิจกรรมไม�น�อย
กว�าร�อยละ 85 

คน 77 - เจ�าหน�าที่พัฒนาชุมชนยึด
หลักคุณธรรมจริยธรรมตาม
ประมวลจริยธรรม
ข�าราชการพลเรือนเปXน
สําคัญในการปฏิบัติงาน 
- เจ�าหน�าที่พัฒนาชุมชนได�
นําหลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาสู�การปฏิบัติ 
ในวิถีชีวิตได�อย�างเหมาะสม 
- เจ�าหน�าที่พัฒนาชุมชนมี
ความรู�ความเข�าใจใน
บทบาทหน�าที่และการ
ปฏิบัติงานในหน�าที่โดยใช�
คุณธรรมจริยธรรม 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  พิจิตร 

115 โครงการฝEกอบรมเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการ

1. บุคลากรของ อปท. ได�รับ
ทราบหลักการแนวคิด และ

คน 300 การจัดซื้อจัดจ�างและการ
บริหารพัสดุของ อปท. 

- 1,395,000 1,395,000  พิจิตร 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

จัดซื้อจัดจ�างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข�อง ประจําปH
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

วิธีปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ�างฯ พ.ศ. 2560  
2. บุคลากรของ อปท. มี
ความรู�ความเข�าใจแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบยีบ กค. ว�า
ด�วยหลักเกณฑ�การจัดซื้อจัด
จ�างฯ พ.ศ. 2560  
3. บุคลากรของ อปท. มี
ความรู�ความเข�าใจขั้นตอน
วิธีการปฏิบัติในการจัดหา
พัสดุ 

เปXนไปอย�างถูกต�อง มี
ประสิทธิภาพ และถือปฏิบัติ
เปXนไปในแนวทางเดียวกัน 

116 การจัดตั้งเครือข�ายส�วนราชการ
คุณธรรมตามโครงการส�งเสริม
จังหวัดคุณธรรม 

มีเครือข�ายส�วนราชการ
คุณธรรมที่ส�วนราชการส�วน
ภูมิภาคทุกส�วนเข�าร�วม
เครือข�าย 

ส�วน
ราชการ

ส�วน
ภูมิภาค 

33 - ส�วนราชการส�วนภูมิภาค
ปฏิบัติราชการภายใต�อัต
ลักษณ�ร�วมและหลักธรรมาภิ
บาล 
- ประชาชนผู�รับบริการจาก
ส�วนราชการส�วนภูมิภาค
ได�รับบริการที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  พิจิตร 

117 สร�างเสริมจิตสํานึกบริการพัฒนา
งาน พัฒนาคน โปร�งใส ตรวจสอบ
ได� ไม�ทุจริต 

- เจ�าหน�าที่ในหน�วยงานมี
ความรู�เกี่ยวกับระเบยีบ 
กฎหมายที่เกีย่วข�องกับการ
ป,องกันและปราบปรามการ
ทุจริตไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 
ของบุคลากรในหน�วยงาน 
- ผลคะแนนการประเมิน
จากแบบสอบถามของ
ประชาชนผู�รับบริการผ�าน
เกณฑ�ไม�น�อยกว�าร�อยละ 
80  

คน 98 - สํานักงานที่ดินจังหวัด
มุกดาหารปราศจากการ
ทุจริตเกี่ยวกบัการปฏิบัติ
ราชการของเจ�าหน�าที่รัฐ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต�อการปฏบิัติราชการของ
เจ�าหน�าที่ของรัฐ 

- ไม�ใช�งบประมาณ - อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

มุกดาหาร 

118 โครงการปลูกจิตสํานึกและ
เสริมสร�างสมรรถนะด�านการพัสดุ
ให�แก�บุคลากร 

1. จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ 
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80  
2. ผู�เข�าร�วมโครงการมี

คน 45 บุคลากรในสํานักงานมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายระเบยีบ
ได�อย�างครบถ�วนและถกูต�อง 

- 50,000 50,000 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

มุกดาหาร 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

ความรู�ความเข�าใจเกีย่วกับ
พัสดุเพิ่มขึ้นร�อยละ 80  

ลดปIญหาการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ 

119 โครงการอบรมเพื่อเสริมสร�าง
จิตสํานึกด�านคุณธรรม จริยธรรม
วินัย และธรรมาภิบาลสําหรับ
บุคลากร 

จํานวนผู�เข�าอบรมมีความรู�
ความเข�าใจไม�น�อยกว�าร�อย
ละ 80 ของผู�เข�าอบรม
ทั้งหมด 

คน 23 บุคลากรสํานักงาน ปภ.
จังหวัดมุกดาหารมีความรู�
ความเข�าใจ มีจิตสํานึกด�าน
คุณธรรม จริยธรรมวินัย 
และธรรมาภบิาล 

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

มุกดาหาร 

120 โครงการจัดการองค�ความรู�ด�านการ
ป,องกันและปราบปรามการทุจริต 

จํานวนผู�เข�าอบรมมีความรู� 
ความเข�าใจ ด�านการป,องกนั
และปราบปรามการทุจริต  
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ของ 
ผู�เข�าอบรมทั้งหมด 

คน 23 บุคลากรสํานักงาน ปภ.
จังหวัดมุกดาหารมีความรู�
ความเข�าใจ ด�านการป,องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

มุกดาหาร 

121 โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของสํานักงาน
ส�งเสริมการปกครองท�องถิ่นจังหวัด
มุกดาหาร เพื่อส�งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมข�าราชการ สํานักงาน
ส�งเสริมการปกครองท�องถิ่นจังหวัด
มุกดาหาร และเรียนรู�แนวทาง
ส�งเสริมการท�องเที่ยวของท�องถิ่น 
ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ 
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80  
2.ผู�เข�าร�วมโครงการมี
ความรู�ความเข�าใจเกีย่วกับ
ประมวลจริยธรรมของ
ข�าราชการพลเรือนและแนว
ทางการส�งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมเพิ่มขึ้นร�อยละ 80  

คน 20 บุคลากรในสํานักงานมีความรู�
ความเข�าใจในการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมโดยมี
คุณลักษณะเปXนข�าราชการยุค
ใหม�ที่ยึดมั่นในความถูกต�อง 
ชอบธรรม มีคุณธรรม และ
จริยธรรม มีหลักธรรมทาง
พระพุทธ-ศาสนาเปXน
เครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจใน
การดําเนินชีวิต เรียนรู�
แนวทางการส�งเสริมการ
ท�องเที่ยวของท�องถิ่น และ
การทํางานให�บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป,าหมาย 

- 26,500 26,500 26,500 มุกดาหาร 

122 การใช�สื่อวีดีทัศน�เพื่อสร�างความ
ตระหนักในด�านความซื่อสัตย�สุจริต 

- จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ
ร�อยละ 100  
- จํานวนเครือข�ายด�านการ
ป,องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเพิ่มขึ้นร�อยละ 100  
- ร�อยละ 100 ที่เพิ่มขึ้นของ
บุคลากรร�วมต�านทุจริต 

คน 145 - กฟจ.มุกดาหารปราศจาก
การทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการเจ�าหน�าที่ของรัฐ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต�อการปฏบิัติราชการของ
เจ�าหน�าที่ของรัฐ 

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

มุกดาหาร 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

123 โครงการสํานักงานที่ดินโปร�งใสใส�ใจ
บริการ 

เจ�าหน�าที่มีความตระหนักใน
การบริการ 

คน 8,600  ไม�เรียกรับประโยชน� - ไม�ใช�งบประมาณ - - ลพบุรี 

124 โครงการส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ร�อยละ 90  คน 40 เจ�าหน�าที่พัฒนาชุมชนมี
ความรู� ความเข�าใจ ทัศนคติ
และประพฤติปฏิบัติตนเปXน
ข�าราชการที่ดีและอยู�ใน
สังคมอย�างเกื้อกูล 
หน�วยงานมีความสามัคคี มี
พฤติกรรมตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมที่กําหนดไว�ใน
ประมวลจริยธรรม
ข�าราชการพลเรือนและ
จรรยาข�าราชการกรมการ
พัฒนาชุมชน 

- 5,000 5,000  ลพบุรี 

125 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
สําหรับบุคลากรจังหวัดลําพูน 

จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ คน 130 - - 80,000 80,000 69,960 ลําพูน 

126 โครงการเสริมสร�างความรู�เกี่ยวกับ
การรักษาวินัยในการปฏบิัติของ
ข�าราชการส�วนท�องถิ่น 

จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ คน 100 ข�าราชการส�วนท�องถิ่นที่
ได�รับความรู�เกี่ยวกบัการ
รักษาวินัย 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  ลําพูน 

127 โครงการเสริมสร�างพัฒนาความรู�
เกี่ยวกบัการบริหารงานพัสดุให�แก�
ข�าราชการส�วนท�องถิ่น 

จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ คน 120 ข�าราชการส�วนท�องถิ่นที่
ได�รับความรู�ด�านการพัสดุ 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  ลําพูน 

128 โครงการปฏิบัติธรรมของข�าราชการ
และเจ�าหน�าที่สํานักงานที่ดินจังหวัด 

จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ คน 30 ผู�เข�าร�วมโครงการมีจิตสํานึก
ในหลักคุณธรรม ร�วมต�อต�าน
การทุจริต 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  ลําพูน 

129 ส�งเสริมความโปร�งใสในระบบจัดซื้อ
จัดจ�างของหน�วยงาน 

วิธีการดําเนินการจัดซื้อจัด
จ�าง 

ครั้ง 2 เกิดความโปร�งใสในการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  ลําพูน 

130 เผยแพร�ความรู�เกี่ยวกบัการป,องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

วิธีการเผยแพร�ความรู�ฯ ครั้ง 4 บุคลากรมีความรู�เกี่ยวกับ
การป,องกันและปราบปราม
การทุจริตเพิ่มมากขึ้น 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  ลําพูน 

131 โครงการรณรงค�เพื่อป,องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของสํานักงานโยธาธกิารและ

ความสําเร็จในการรับรู�และ
ร�วมดําเนินการรณรงค�เพื่อ
ป,องกันปราบปรามการ

คน 30 เจ�าหน�าที่ในสังกัดทุกคนร�วม
ดําเนินการรณรงค�เพื่อ
ป,องกันปราบปรามการ

- ไม�ใช�งบประมาณ -  ลําพูน 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

ผังเมืองจังหวัดลําพูน ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ�าหน�าที่ในสังกัด 

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

132 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพ
ข�าราชการและเจ�าหน�าที่ของรัฐตาม
หลักการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี
ของอําเภอเมืองลําพูน 

จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการฯ คน 50 บุคลากรมีความรู�ในเรื่อง
กฎระเบียบสามารถ
ปฏิบัติงานได�อย�างถกูต�อง 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  ลําพูน 

133 โครงการเสริมสร�างค�านิยมความ
ซื่อสัตย�สุจริตให�แก�อาสาสมัครป,องกัน
ภัยฝnายพลเรือนในการป,องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

จํานวนครั้งของการเข�าร�วม
อบรมของ อปพร. 

ครั้ง 1 มีเครือข�ายการป,องกันการ
ทุจริตเพิ่มขึ้น 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  ลําพูน 

134 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร�างวัฒนา
ธรรมต�อต�านการทุจริตและการ
ส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการ
เปXนข�าราชการที่ดี จังหวัด
สมุทรปราการ ปH 2560”  
หลักสูตรที่ 1 อบรม เชิงปฏิบัติการ 
(WorkShop) “สมุทรปราการ ใส
สะอาดสร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการ
ทุจริต”  
หลักสูตรที่ 2 ปฏิบัติการต�อต�าน
การทุจริต “ปากน้ําสัญจร สุจริต
ตามรอยพ�อ อยู�อย�างพอเพยีง” 

- ข�าราชการถกูร�องเรียน
กรณีฝnาฝ�นจริยธรรมและ
จรรยาข�าราชการไม�เกินร�อย
ละ 3  
- ข�าราชการได�รับการ
ฝEกอบรมด�านคุณธรรม 
จริยธรรม ไม�น�อยกว�า 200 
คน 

คน 1,450 - จํานวนข�าราชการ ถูก
ร�องเรียนกรณีฝnาฝ�น
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ข�าราชการลดลง 
- การจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐ
โปร�งใสสามารถตรวจสอบได� 

- 800,000 800,000  สมุทรปราการ 

135 โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
งบประมาณสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสิงห�บุรี 

ร�อยละ 80 ของเจ�าหน�าที่
พัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห�บุรี 
มีความรู� ความเข�าใจเกี่ยวกับ
การใช�จ�ายงบประมาณ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข�อง 

ครั้ง 1 ผลการเบิกจ�ายงบประมาณ
เปXนไปตามเป,าหมาย ตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธภิาพ
การใช�จ�ายงบประมาณ ปH 
พ.ศ. 2561 

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

สิงห�บุรี 

136 โครงการคัดเลือกคนดี ศรี พช. บุคลากรของสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด 
ประพฤติปฏบิัติตนตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาข�าราชการได�รับการ
คัดเลือกเปXนคนดี ศรี พช. 

ครั้ง 1 บุคลากรของสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห�บุรี
ได�รับการยกย�องเชิดชูเกียรติ
เปXนข�าราชการที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม 

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

สิงห�บุรี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

137 โครงการเสริมสร�างศักยภาพชุมชน
ด�านการป,องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

60 คน/รุ�น จํานวน
ครั้ง

หรือรุ�น
ที่อบรม 

3 - ประชาชนได�รับความรู�และ
ตระหนักด�านการลดความ
เสี่ยงภัยและการป,องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

- 150,000 150,000 150,000 สิงห�บุรี 

138 เสริมสร�างคุณธรรมและจริยธรรม จํานวนครั้ง ครั้ง 1 บุคลากรของหน�วยงาน
เข�าใจหลักธรรมาภิบาลและ
นําคุณธรรมมาใช�ในการ
ปฏิบัติราชการ 

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

 

สิงห�บุรี 

139 ส�งเสริมให�บุคลากรในสังกัดเข�าร�วม
การประชุม อบรม สัมมนาใน
หลักสูตรต�าง ๆ ที่เกีย่วกบัการ
ป,องกันและแก�ไขปIญหาการทุจริต 

จํานวนบุคลากรที่ได�รับการ
ฝEกอบรม 

ครั้ง/ปH 1 บุคลากรในสังกัดมีความรู�
ความเข�าใจเกี่ยวกับการ
ป,องกันและแก�ไขปIญหาการ
ทุจริต 

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

สิงห�บุรี 

140 โครงการพัฒนาศักยภาพกํานัน
ผู�ใหญ�บ�าน คณะกรรมการหมู�บ�าน
และบริการประชาชน (ส�งเสริม
ความรู�คุณธรรมจริยธรรมแก�กํานัน
ผู�ใหญ�บ�าน คณะกรรมการหมู�บ�าน) 

กํานันผู�ใหญ�บ�านและ
คณะกรรมการหมู�บ�าน เข�า
ร�วมโครงการทุกหมู�บ�าน
(105 หมู�บ�าน) จํานวน 
1,140 คน 

คน 1140 กํานัน ผู�ใหญ�บ�าน และ
คณะกรรมการหมู�บ�านได�รับ
การส�งเสริมด�านคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อนําไปใช�เปXน
หลักในการดําเนินชีวิตและ
การปฏิบัติหน�าที่  

- 200,000 200,000 200,000 
 

สิงห�บุรี 

141 โครงการฝEกอบรมให�ความรู�แก�
บุคลากรของอําเภอพรหมบุรี
เกี่ยวกบัการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมและการบริหารกิจการ
บ�านเมืองที่ดี 

ร�อยละของบุคลากรที่เข�ารับ
การอบรมมีความรู�ความ
เข�าใจเกี่ยวกับการปฏบิัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรฐานและการบริหาร
กิจการบ�านเมืองที่ดี ไม�น�อย
กว�าร�อยละ 80  

คน 100 ผู�เข�ารับการอบรมมีความรู�
ความเข�าใจเกีย่วกบัการ
ป,องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและนําไปใช�ในการ
ปฏิบัติหน�าที่ให�มีความ
ถูกต�องตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ 

- ไม�ใช�งบประมาณ - - สิงห�บุรี 

142 กิจกรรมเข�าวัดฟIงธรรมร�วมกิจกรรม
ทางศาสนาเพื่อขัดเกลาจิตใจให�
ประพฤติดีมีศีลธรรม 

จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม กิจ 
กรรม 

1 - - ไม�ใช�งบประมาณ -  สุโขทัย 

143 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของที่ทํา
การปกครองจังหวัดและอาํเภอ
ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ข�าราชการที่ทําการปกครอง
จังหวัดและอาํเภอได�รับการ
พัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

คน 100 - - 5,000 5,000  สุโขทัย 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

144 กิจกรรมประกาศเจตจํานงต�อต�าน
การทุจริตของผู�บริหารและบุคลากร
ในสังกัด 

จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม คน 25 - - ไม�ใช�งบประมาณ -  สุโขทัย 

145 กิจกรรมยกย�องชมเชยบุคลากรผู�
ประพฤติตนเปXนผู�สุจริต 

จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรม คน 10 - - ไม�ใช�งบประมาณ -  สุโขทัย 

146 กิจกรรมการเผยแพร� “ประมวล
จริยธรรมข�าราชการพลเรือน” ไปสู�
การปฏิบัติ 

ข�าราชกาพลเรือนยึดมั่นใน
จริยธรรมยืดหยัดกระทําใน
สิ่งที่ถูกต�อง เปXนธรรม  

ครั้ง 1 ข�าราชการเกิดสํานึก ลึกซึ้ง
และเที่ยงธรรมในหน�าที่ ผดุง
เกียรติและศักดิ์ศรีของ
ข�าราชการอันควรแก�ความ
ไว�วางใจและเชื่อมั่นของ
ประชาชนและดํารงตนตั้งมั่น
เปXนแบบอย�างที่ดีงาม 

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการแล�ว
เสร็จ 

สุราษฎร�ธานี 

147 ผู�ว�าข�าราชการจังหวัดสุราษฎร�ธานี
ประกาศเจตจํานงในการบริหารงาน
ด�วยความซื่อสัตย�สุจริต 

ข�าราชกาพลเรือนในสังกัด 
รับทราบถึงประกาศ
เจตจํานงของผู�บริหารของ
จังหวัดไม�น�อยกว�า ร�อยละ 
80 

ครั้ง 1 ทุกส�วนราชการและ
ประชาชนทั่วไปในจังหวัดสุ
ราษฎร�ธานีรับทราบถึง
ประกาศเจตจํานงในการ
บริหารงานด�วยความซื่อสัตย�
สุจริตของผู�ว�าราชการ
จังหวัดสุราษฎร�ธานีจาก
ช�องทางต�าง ๆ ไม�น�อยกว�า 
3 ช�องทาง 

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการแล�ว
เสร็จ 

สุราษฎร�ธานี  

148 โครงการอบรมให�ความรู�การเปXน
เครือข�าย ตรวจสอบ เฝ,าระวัง และ
ส�งเสริมจากทุกภาคส�วนเพือ่ป,องกัน
มิให�เกิดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบต�อการปฏิบัติราชการของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในพื้นที่
จังหวัดนครปฐม 

ผู�เข�าร�วมโครงการเปXน
เครือข�ายตรวจสอบ เฝ,า
ระวัง และส�งเสริมการมีส�วน
ร�วมจากทุกภาคส�วนเพื่อป,อง
กินมิให�เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบต�อการ
ปฏิบัติราชการขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่นในพื้นที่
จังหวัดนครปฐม ไม�ต่ํากว�า
ร�อยละ 80 

คน 100 ผู�เข�าร�วมโครงการดังกล�าว
สามารถนําความรู�ไปใช�ใน
การเปXนครือข�ายนําความรู�
ไปใช�ในการเปXนเครือข�าย
ตรวจสอบ เฝ,าระวัง เพื่อ
ป,องกันมิให�เกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่นในพื้นที่
จังหวัดนครปฐม 
 

- 5,000 5,000  นครปฐม 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

ยุทธศาสตร5ที่ 1 “สร:างสังคมที่ไม8ทนต8อการทุจริต” 
กลยุทธ5ที่ 3 ประยุกต5หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปAนเครื่องมือต:านทุจริต 

1 โครงการส�งเสริมให�บุคลากรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

จํานวนกิจกรรมเสริมสร�าง
ความรู� 1 กิจกรรม 

กิจ 
กรรม 

1 - - ไม�ใช�งบประมาณ -  ทด. 

2 กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการ
พระราชดําริ ตามรอยเบื้องพระยุคล
บาท และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการศึกษาดูงาน 

กิจกรร
ม 

1 - ศึกษาดูงานโครงการ
พระราชดําริ ตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาทและหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ประจาํปH 
2561 ณ ศูนย�กสิกรรม
ธรรมชาติมาบเอื้อง ตําบล
หนองบอนแดง อําเภอบ�านบึง 
จังหวัดชลบุรี ในวันพธุที่ 28 
กุมภาพันธ� 2561 

- 50,300 50,300 50,300 ปภ. 

3 โครงการอบรม/สัมมนาการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงส�งเสริมให�มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาข�าราชการ ให�
ความรู�เกี่ยวกับวินัย ประมวล
จริยธรรม 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการอบรมพัฒนา
บุคลากรสร�างจิตสํานึก
คุณธรรม จริยธรรม 

กิจกรร
ม 

1 - จัดโครงการพัฒนาบุคลากร
สร�างจิตสํานึกคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยา
ข�าราชการ เมื่อวันที่ 3 
เมษายน 2561  

-- 50,000 50,000 50,000 ปภ. 

4 โครงการให�ความรู� “การปฏิบัติตาม
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” (เปXนการสอดแทรกเปXน
หัวข�อการบรรยายในการอบรม
หลักสูตรต�าง ๆ) 

จํานวนครั้งที่มีการจัด
บรรยายให�ความรู� 

ครั้ง 8 ผู�เข�ารับการอบรมได�รับ
ความรู�ความเข�าใจมากยิ่งขึ้น 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  กปภ. 

5 โครงการภูมิปIญญาท�องถิ่นตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- ครูและนักเรียนสามารถนํา
ความรู�มาขยายผลใน
สถานศึกษา 80 %  
- ครูและนักเรียนสังกัดเมือง
พัทยา   อยู�บนพื้นฐานของ
ความสมดุลของชีวิต 

คน - บุคลากรทางการศึกษามี
ความรู�และดํารงตนตามหลัก
ปรัชญาพอเพยีงและสามารถ
ขยายผลสู�นักเรียนได� 

- 100,000 100,000 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

เมืองพัทยา 

6 โครงการเพาะกล�าคุณธรรมน�อมนํา
ความพอเพยีง 
 

ผู�เข�าร�วมโครงการ ไม�น�อย
กว�า ร�อยละ 80 

คน 50 เยาวชนได�รับการปลูกฝIง
เรื่องคุณธรรมและความ
พอเพียง 

- 20,000 20,000 อยู�ระหว�าง 
ดําเนินการ 

กาญจนบุรี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

7 การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต�ใช�ให�เกิดผล
ในทางปฏิบัติ 

มีแผนการจัดฝEกบุคลากรใน
หน�วยงานให�เข�าใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

คน 20 จัดให�มีการฝEกอบรมด�าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  ชัยนาท 

8 อบรมในโครงการการสร�าง
ภูมิคุ�มกันการทุจริตด�วยมิติทาง
ศาสนาและเศรษฐกิจพอเพยีงในทุก
ภาคส�วน 

จํานวนบุคลากร คน 300 - - 1,000,000 1,000,000  เชียงราย 

9 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
ข�าราชการ พนักงานราชการ และ
เจ�าหน�าที่ในสังกัดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร�อยละของกลุ�มเป,าหมาย
เข�าร�วมกิจกรรม 

ร�อยละ 80 กลุ�มเป,าหมายมีความรู�ความ
เข�าใจปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  ชุมพร 

10 ส�งเสริมการปฏิบัติงานและการ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 จํานวนครั้งที่มีการถ�ายทอด
ความรู� 

ครั้ง 6 ข�าราชการและเจ�าหน�าที่
ของรัฐในหน�วยงาน มีความรู� 
ความเข�าใจเกีย่วกบัหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และนําไปใช�ในการ
ปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  ตาก 

11 ส�งเสริมการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เสริมสร�างความรู�ความ
เข�าใจแก�บุคลากรสํานักงานที่ดิน
จังหวัดนครปฐม สาขาบางเลน ให�
ประยุกต�ใช�หลักปรัชญาฯ ดังกล�าว
มาปรับใช� ในการกล�อมเกลาทาง
สังคม และปฏิบัติงานต�อต�านการ
ทุจริต  

จํานวนกิจกรรมเสริมสร�าง
ความรู�เกี่ยวกับการดําเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  

กิจกรร
ม 

3 ผู�เข�าร�วมกิจกรรมนําความรู�
ที่ได�รับไปปรับใช�ในการ
ดําเนินชีวิต 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  นครปฐม 

12 ส�งเสริมให�มีการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง โดยน�อมนําพระราชดํารัสของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในโอกาสต�าง  ๆมา
เปXนหวัข�อในการประชุม 

ร�อยละของเจ�าหน�าที่ที่
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ร�อยละ 
90 

ครั้ง 12 เจ�าหน�าที่ได�น�อมรับหลัก
ปรัชญาฯ ร. 9ไปใช�ใน
ชีวิตประจําวัน 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  นครปฐม 

13 เสริมสร�างจิตสํานึก ค�านิยมให�
หน�วยงานภาครัฐบริหารงานตาม

ร�อยละเฉลี่ยถ�วงน้ําหนักของ
บุคลากรที่เข�าร�วมกจิกรรมมี

คน 25 1. เจ�าหน�าที่มีความรู� 
ความสามารถในการ

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

ปทุมธานี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

หลักธรรมาภิบาล  
- ส�งเสริมการปฏิบัติงาน โดยจัดให�มี
การสอนแนะการเรียนรู� และปฏบิัติ
ตามหลักธรรม จริยธรรม หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวินัย
แก�บุคลากรภายในหน�วยงาน 

ความเข�าใจและนําไป
ประยุกต�ใช�ร�อยละ 80  

ให�บริการประชาชนได�อย�าง 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. ประชาชนผู�มารับบริการ
ได�รับความสะดวก รวดเร็ว 
และมีความพึงพอใจในการ
บริการมากยิ่งขึ้น 

14 จัดพิมพ�หนังสือคู�มือการพัฒนา
ตําบลและท�องถิ่นไปสู�สังคมสุจริต 
และคู�มือการพัฒนาตําบลและ
ท�องถิ่นไปสู�สังคมวิถีชีวิตพอเพียง 

กลุ�มเป,าหมายที่ได�รับคู�มือฯ 
มีความรู�ความเข�าใจการ
พัฒนาตําบลและท�องถิ่นไปสู�
สังคมสุจริต และคู�มือการ
พัฒนาตําบลและท�องถิ่นไปสู�
สังคมวิถีชีวิตพอเพียงไม�น�อย
กว�าร�อยละ 80 ของจํานวน
กลุ�มเป,าหมาย 

เล�ม 4,000 มีเครื่องมือในการดําเนินงาน
ไปสู�เป,าหมาย จํานวน 
4,000 เล�ม 

- 350,000 350,000  ประจวบคีรีขันธ� 

15 ปฏิบัติธรรมของข�าราชการ
สํานักงานที่ดินจังหวัดพังงา/สาขา/
อําเภอ 
- จัดให�มีกจิกรรมเข�าวัด ปฏิบัติ
ธรรม สวดมนต� นั่งสมาธ ิเจริญจิต
ภาวนา ดําเนินชีวิตแบบพอเพียง 

มีผู�เข�าร�วมกิจกรรมไม�น�อย
กว�าร�อยละ 80 ของ
ข�าราชการฯ ทั้งหมด 

คน 46 ผู�เข�าร�วมมีจิตสํานึกคุณธรรม 
จริยธรรม 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  พังงา 

16 พัฒนาหมู�บ�านต�นแบบตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
บูรณาการ 
- จัดประชุมให�ความรู�แนวทางการ
ดําเนินงาน 

- ครั้ง 1 - - ไม�ใช�งบประมาณ -  พังงา 

17 งานคนพิจิตรสานต�อที่พ�อทํา มีผู�เข�าร�วมงานไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 85 

คน 1500 ผู�เข�าร�วมงานมีความเข�าใจ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและนําความรู�ที่
ได�รับไปใช�ในชีวิตประจําวัน 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  พิจิตร 

18 โครงการฝEกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรของสํานักงานส�งเสริมการ
ปกครองท�องถิ่นจังหวัดพิจิตร ตาม
การทรงงานของพ�อ ประจําปH

- เสริมสร�างความรู� ความ
เข�าใจเกี่ยวกับหลักการและ
แนวคิดตามหลักการทรงงาน 
- นําหลักการทรงงานมา

คน 33 บุคลากรนําความรู�มาปรับใช�
ในองค�กร ทําให�ผู�รับบริการ
เกิดความพึงพอใจ และทําให�
การปฏิบัติงานราชการมี

- 71,000 71,000  พิจิตร 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติงาน
และดํารงชีวิต 

ประสิทธิภาพ 

19 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
ข�าราชการ พนักงานราชการ และ
เจ�าหน�าที่ในสังกัดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร�อยละของกลุ�มเป,าหมาย
เข�าร�วมกิจกรรม 

ร�อยละ 80 กลุ�มเป,าหมายมีความรู�ความ
เข�าใจปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  ชุมพร 

20 เสริมสร�างความรู�เกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จํานวนกิจกรรมเสริมสร�าง
ความรู�ฯ 

คน 70 ผู�เข�าร�วมกิจกรรมเกิดความ
เข�าใจและนําความรู�ไปปรับ
ใช�ในการดําเนินชีวิต 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  ลําพูน 

21 โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
อําเภอเมืองลําพูน 

จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ คน 150 บุคลากรที่ได�รับความรู�และ
นําแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยกุต�ใช�ใน
การปฏิบัติงานหรือใน
ชีวิตประจําวัน 

- 20,000 20,000  ลําพูน 

22 ส�งเสริมสนับสนุนการดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จํานวนผู�เข�ารับฟIงการ
ประชุมชี้แจง 

คน 36 บุคลากรของหน�วยงาน
สามารถนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ให�
เกิดประโยชน� 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  สิงห�บุรี 

23 โครงการขยายผลหมู�บ�านเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ 

จํานวนหมู�บ�านเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ยึดหลักคุณธรรม
เพื่อการดํารงชีวิต 

หมู�บ�าน 50 ประชาชนในหมู�บ�านมี
คุณธรรม ไม�เกิดการทุจริตใน
การปฏิบัติงานในหมู�บ�าน 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  สุพรรณบุรี 

ยุทธศาสตร5ที่ 1 “สร:างสังคมที่ไม8ทนต8อการทุจริต” 
กลยุทธ5ที่ 4 เสริมพลังการมีส8วนร8วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส8วนเพื่อต8อต:านการทุจริต 

1 โครงการเพิ่มศักยภาพและการมี
ส�วนร�วมของเครือข�ายอาสาสมัคร
ป,องกันภัยฝnายพลเรือน (อปพร.) 
หรือภาคประชาชนในการสอดส�อง
เฝ,าระวังและแจ�งเบาะแสการทุจริต
และประพฤติ 
มิชอบของข�าราชการและเจ�าหน�าที่
ในสังกัด 

จํานวนครั้งที่ดําเนินการ 
สอดแทรกให�ความรู�เกีย่วกับ
การสอดส�องเฝ,าระวังและ
แจ�งเบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการ
ประชุมประชาคม อปพร.
ระดับจังหวัดและศูนย�
ป,องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเขต 

ครั้ง 94 - - ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

ปภ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

2 มาตรการแต�งตั้งผู�ทรงคุณวุฒิมาจาก
ภาคประชาชนเปXนคณะกรรมการ
พนักงานเมืองพัทยาซึ่งมีหน�าที่
กํากับดูและการบริหารงานบุคคล
ของเมืองพัทยา 

- - - สร�างความโปร�งใส และเปXน
ธรรมในการบริหารงาน
บุคคล 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  เมืองพัทยา 

3 สร�างเครือข�ายในการเฝ,าระวังการ
ทุจริตโดยบูรณาการทุกภาคส�วนทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม 

จํานวนเครือข�ายในการเฝ,า
ระวังการทุจริต 

เครือข�า
ย 

2 มีเครือข�ายในการเฝ,าระวัง
การทุจริต 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  ชุมพร 

4 โครงการเพิ่มศักยภาพและการมี
ส�วนร�วมของเครือข�ายอาสาสมัคร
ป,องกันภัยฝnายพลเรือน(อปพร.) 
หรือ ภาคประชาชนในการสอดส�อง
เฝ,าระวังและแจ�งเบาะแสการทุจริต
และประพฤติมิชอบของข�าราชการ
และเจ�าหน�าที่ในสังกัด 

จํานวนครั้งที่ดําเนินการ
สอดแทรกความรู�เกีย่วกบั
การสอดส�องเฝ,าระวังและ
แจ�งเบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบแก�
อาสาสมัครป,องกันภยั (อป
พร.) 

ครั้ง 1 มีเครือข�ายอาสาสมัครในการ
สอดส�องเฝ,าระวังการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  ชุมพร 

5 กิจกรรมร�วมกันสร�าง “จังหวัดใส
สะอาด อาํเภอใสสะอาด และ
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นใส
สะอาด” โดยกลไกประชารัฐ เนื่อง
ในวันต�อต�านคอร�รัปชันแห�งชาติ 
2561 

จํานวนบุคลากรทุกภาคส�วน คน 450 - - 400,000 400,000  เชียงราย 

6 กิจกรรมงานวันต�อต�านคอร�รัปชัน
สากลประเทศไทย วันที่ 9 ธันวาคม 
2560 

จํานวนบุคลากรทุกภาคส�วน 
(1,000 คน) 

คน 1,000 จํานวนบุคลากรทุกภาคส�วน 
(1,068 คน) 

- 400,000 400,000  เชียงราย 

7 โครงการให�ความรู� ความเข�าใจ 
เกี่ยวกบัระเบียบ ข�อบังคับ แนว
ทางการปฏิบัติราชการ เช�น การ
ช�วยเหลือผู�ประสบภัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว�าด�วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช�วยเหลือผู�ประสบภยั
พิบัติกรณีฉุกเฉินให�กบัหน�วยงาน
ภายนอก องค�กรระดับท�องถิ่น 

จํานวนครั้งการให�ความรู� 
ความเข�าใจเกีย่วกบัระเบียบ
ข�อบังคับ แนวทางการ
ปฏิบัติราชการ 

จํานวน
ครั้ง 

5 ดําเนินการให�ความรู� ความ
เข�าใจเกี่ยวกับระเบยีบ 
ข�อบังคับแนวทางการปฏิบัติ
ราชการ จาํนวน ๗  ครั้ง   
ดังนี้ 
    ๑.ดําเนินการเผยแพร�
ระเบียบกระทรวงการคลังว�า
ด�วยเงินทดรองราชการเพื่อ

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

ปทุมธานี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

รวมทั้งประชาชนทั่วไป ช�วยเหลือผู�ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และที่แก�ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ในเว็บไซด�ของสํานักงาน
ป,องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดปทุมธานี 
    ๒. จัดทําหนังสือถึง
นายอาํเภอในพื้นที่จังหวัด
ปทุมธานีเพื่อหารือแนวทาง
ให�ความรู�ผู�ประสบภยัพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน  กรณีเกิดภัย
พิบัติและมีการประกันภัย 
    ๓. จัดทําหนังสือถึง
นายอาํเภอในพื้นที่จังหวัด
ปทุมธานี เพือ่ซักซ�อมแนว
ทางการปฏิบัติการรายงานเหตุด�วน
สาธารณภยั 
   ๔. เจ�าหน�าที่สํานักงานฯ  
เปXนวิทยากรบรรยายให�
ความรู�เกี่ยวกับ ระเบียบเงิน
ทดรองราชการฯ วันที่ ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๐  ณ 
องค�การบริหารส�วนตําบล
เชียงรากใหญ�  เลขที่ ๘๘/๘ 
หมู� ๕ ตําบลเชียงรากใหญ� 
อําเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี 
    ๕. เจ�าหน�าที่สํานักงานฯ  
เปXนวิทยากรบรรยายให�
ความรู�เกี่ยวกับ ระเบียบเงิน
ทดรองราชการฯ การ
สงเคราะห�ผู�ประสบภัย วันที่  
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

๒๑  กุมภาพันธ� ๒๕๖๑  
ณ องค�การบริหารส�วนตําบล
คลองควาย อาํเภอสามโคก  
    ๖. เจ�าหน�าที่สํานักงานฯ  
เปXนวิทยากรบรรยายให�
ความรู�เกี่ยวกับกฏหมายที่
เกี่ยวข�องกับการปฏิบัติงาน
ด�านสาธารณภยั (พรบ.ป,อง 
กันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒๕๕๐) วันที่ ๑๖ มีนาคม 
๒๕๖๑ ณ สถานีดับเพลิง
คูคต  (ปากทางลําลูกกา) 
อําเภอลําลูกกา  จังหวัด
ปทุมธานี 
     ๗. หัวหน�าสํานักงาน 
ปภ.จ.ปทุมธานี เปXนวิทยากร
บรรยายให�ความรู�เกี่ยวกับ
ระเบียบอาสาสมัครป,องกัน
ภัยฝnายพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๕๓  เนื่องในวัน อปพร. 
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ 
ห�องประชุมหงส�มังกร ชั้น 
๑๒ เทศบาลนครรังสิต 
อําเภอธัญบุรี  จังหวัด
ปทุมธานี 

8 การไฟฟ,าส�วนภูมิภาคโปร�งใส 1. จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ
ร�อยละ100  
2. จํานวนเครือข�ายด�านการ
ป,องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเพิ่มขึ้นร�อยละ 100  
3. ร�อยละ 100 ที่เพิ่มขึ้น
ของบุคลากรร�วมต�านทุจริต 

คน 145 1. กฟจ.มุกดาหารปราศจาก
การทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการเจ�าหน�าที่ของรัฐ 
2. ประชาชนมีความพึง
พอใจต�อการปฏิบัติราชการ
ของเจ�าหน�าที่ของรัฐ 

- 50,000 50,000 50,000 มุกดาหาร 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

9 สร�างเครือข�ายภาคีการพัฒนาใน
การรณรงค�และต�อต�านการทุจริต 

ร�อยละที่เพิ่มขึ้นของ
สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอใสสะอาดร�วมต�าน
ทุจริต 

หน�วย 
งาน 

8 พัฒนาชุมชนใสสะอาด ร�วม
ต�านทุจริต 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  ลําพูน 

10  ยกย�องเชิดชูเกียรติหน�วยงานที่ใส
สะอาดร�วมต�านทุจริต 

จํานวนเครือข�ายภาคีการ
พัฒนาร�วมรณรงค�และ
ต�อต�านการทุจริต 

ร�อยละ 40 ภาคีเครือข�ายร�วมต�านทุจริต
ตามแนวทางประชารัฐ 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  ลําพูน 

11 จัดทําบันทึกข�อตกลงระหว�าง
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและ
หน�วยงาน/องค�กรที่เกี่ยวข�องกับ
การป,องกันการทุจริต 

จํานวนเครือข�ายการป,องกัน
เพื่อยับยั้งทุจริต 

เครือ 
ข�าย 

2 เจ�าหน�าที่พัฒนาชุมชนและ
ภาคีเครือข�ายที่ไม�เพิกเฉย
และร�วมต�อต�านการทุจริต 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  ลําพูน 

12 โครงการอบรมเสริมสร�างความรู�
ให�กับเครือข�ายต�อต�านการทุจริต 

ผู�เข�ารับการอบรมไม�น�อย
กว�าร�อยละ 80 มีความรู�
ความเข�าใจในการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของภาครัฐ 

คน 77 ผู�เข�ารับการอบรมมีความรู�
ความเข�าใจเกีย่วกบัการ
ป,องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและนําไปใช�ในการ
ปฏิบัติหน�าที่ให�มีความ
ถูกต�องตามระเบียบการ
ปฏิบัติราชการในภาครัฐมี
ความถูกต�อง โปร�งใส และ
ตรวจสอบได� 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  สิงห�บุรี 

13 โครงการฝEกอบรมเครือข�ายในการ
ติดตามและตรวจสอบการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ร�อยละของจาํนวน
ข�าราชการ กาํนัน 
ผู�ใหญ�บ�าน ร�วมเปXน
เครือข�าย ในการติดตามและ
ตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80  

คน 100 ผู�ที่เข�ารับการอบรมเปXน
เครือข�าย มีความรู�ความ
เข�าใจในการติดตามและ
ตรวจสอบการทุจริต 

- ไม�ใช�งบประมาณ -  สิงห�บุรี 

14 กิจกรรมสนับสนุนให�ประชาชนมี
ส�วนร�วมในการป,องกันการทุจริต
โดยสามารถแจ�งเบาะแสหรือ
ร�องเรียน 

เพิ่มช�องทางการร�องเรียน
ให�แก�ประชาชน 

ช�อง 
ทาง 

1 - - ไม�ใช�งบประมาณ -  สุโขทัย 

ยุทธศาสตร5ที่ 4 “พัฒนาระบบป�องกันการทุจริตเชิงรุก” 
กลยุทธ5ที่ 2 สร:างกลไกการป�องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

1 มาตรการสร�างความโปร�งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
พนักงานเมืองพัทยาลูกจ�างประจํา 
และพนักงานจ�างเมืองพัทยา 

- - - การพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานเมือง
พัทยา ลูกจ�างประจําและ
พนักงานจ�างเมืองพัทยามี
ความเปXนธรรม โปร�งใส 
สามารถอธบิายและ
ตรวจสอบได� โดยใช�ระบบ
เป~ดคือการแจ�งผลการ
ประเมินทราบหรือเป~ด
โอกาสให�ผู�ประเมินมีส�วน
ร�วมในการเสนอความคิด 

- ไม�ใช�งบประมาณ - - เมืองพัทยา 

2 มาตรการติดป,ายประกาศชื่อ
โครงการกิจกรรมที่จะดําเนินการ 
จํานวนงบประมาณและแหล�ง
งบประมาณ/ผู�รับผิดชอบ/ผู�รับจ�าง
และระยะเวลาดําเนินการอย�าง
ชัดเจนในบริเวณพื้นที่ดําเนิน
โครงการ 

ประชาชนและนักท�องเที่ยว
ได�รับทราบข�อมูลของ
โครงการ 

- - เกิดภาพลักษณ�ที่ดีต�อเมือง
พัทยา 

- ไม�ใช�งบประมาณ - - เมืองพัทยา 

3 มาตรการแต�งตั้งและการปฏิบัติงาน
ของผู�แทนชุมชนในการเข�าร�วม
จัดหาพัสดุ 

ประชาชนมีอํานาจในการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 

- - การปฏิบัติงานเปXนไปด�วย
ความโปร�งใส ตรวจสอบได� 

- ไม�ใช�งบประมาณ - - เมืองพัทยา 

4 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการของศูนย�
อํานวยการแก�ไขปIญหาเรื่องราวร�อง
ทุกข� 

ประชาชนได�รับการบริการ
ได�อย�างสะดวกรวดเร็วและ
ถูกต�อง 

- - การปฏิบัติราชการมี
มาตรฐานการบริหาร
สาธารณะที่ชัดเจน มีความ
โปร�งใส สามารถวัดผลการ
ดําเนินการได� 

- ไม�ใช�งบประมาณ - - เมืองพัทยา 

5 กิจกรรมประชาสัมพันธ�เกีย่วกับ
สัญญาจัดซื้อจัดจ�างให�ผู�สนใจเข�า
ตรวจสอบได� 

- คน - - ประชาชนโดยทั่วไป
สามารถรับทราบข�อมูลที่
ถูกต�อง และรวดเร็ว 
- การปฏิบัติงานเปXนไปด�วย
ความโปร�งใส ตรวจสอบได� 

- ไม�ใช�งบประมาณ - - เมืองพัทยา 

6 มาตรการป,องกันการทุจริตและสร�างความ
โปร�งใสในการดําเนินงานทะเบียนและบัตร

สร�างความโปร�งใสในการ
บริการสาธารณะให�

- - ไม�มีการทุจริตคอร�รัปชันใน
การดําเนินงานทะเบียนและ

- งบฯ ประจํา - - เมืองพัทยา 



101 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

ประจําตัวประชาชน ประชาชนได�รับความพึง
พอใจทัดเทียมกันไม�เลือก
ปฏิบัติ 

บัตรประจําตัวประชาชน 

7 โครงการตรวจราชการของผู�ตรวจ
ราชการกรมป,องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยประจําปH 

จํานวนหน�วยรับในการออก
ตรวจ 

หน�วย 50 - - 1,473,800 1,473,800  ปภ. 

8 กิจกรรมตรวจสอบการเงินบัญชีและ
การพัสดุขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น 

จํานวนองค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่นในเขต จ.นครสวรรค� 
ได�รับการตรวจสอบการเงิน 
บัญชีและการพัสดุ 

แห�ง 143 องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น
ปฏิบัติงานด�านการเงินและ
บัญชี และด�านพัสดุ ถกูต�อง 
โปร�งใส ตรวจสอบได� 

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

นครสวรรค� 

9 การประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ�าง การจัดซื้อจัดจ�างที่สําคัญ
ของหน�วยงานดําเนินการ
ถูกต�อง 

คน 100 ร�อยละ 95 - 7,000 7,000 - น�าน 

10 การเผยแพร�ข�อมูลราคากลางในการ
จัดซื้อจัดจ�างที่มีวงเงิน 100,000 
บาท ขึ้นไปลงในเว็บไซ๖ของ
สํานักงานป,องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย จังหวัดปทุมธานี 

ร�อยละความสําเร็จของการ
เผยแพร�ข�อมูลราคากลางใน
การจัดซื้อจัดจ�างลงในเว็บ
ไซด�ของสํานักงานฯ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

ร�อยละ 100 ดําเนินการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสาร
ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ�าง 
จํานวน ๒ ครั้ง ดังนี้  
๑. ประกาศเผยแพร�การ
จัดซื้อจัดจ�างประจาํปH
งบประมาณ พ.ศ.2561   
เรื่อง การจัดซื้อเรือตรวจ
การณ�    
๒ .โครงการก�อสร�างศูนย�
ปฏิบัติการกู�ภัยทางน้ํา 

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

ปทุมธานี       

11 ป,องกันการทุจริต และให�มีจิตสํานึก
ในการเปXนข�าราชการใสสะอาด 

ไม�มีผู�ถูกร�องเรียนและโดนตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 

คน 25 เจ�าหน�าที่ปฏิบัติตามระเบยีบ
วินัยและเปXนไปตามจารีตอัน
ดีงาม 

- ไม�ใช�งบประมาณ - ดําเนินการ 
แล�วเสร็จ 

ปทุมธานี       

12 สร�างระบบรับเรื่องร�องเรียน/ระบบ
แจ�งเบาะแส 
- จัดทําตู�รับเรื่องร�องเรียน 
แบบสอบถาม กระดานแสดงความ
คิดเห็น 

จํานวนเรื่องร�องเรียนลด
น�อยลง 

ครั้ง 1 การทุจริตน�อยลง - ไม�ใช�งบประมาณ -  พังงา  

13 พัฒนาระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบ 

จํานวนเรื่องร�องเรียนลด
น�อยลง 

คู�มือ 1 การทุจริตน�อยลง - ไม�ใช�งบประมาณ -  พังงา 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ8าย 

(บาท) 
หน8วยงาน 

หน8วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน8วยงาน รวม 

- จัดทําคู�มือประชาชน 

14 สร�างช�องทางการรับแจ�งข�อมูล
เบาะแส/เรื่องร�องเรียน พร�อมทั้ง
เผยแพร�ประชาสัมพันธ�ช�องทางการ
ร�องเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติหรือ
ละเว�นการปฏิบัติหน�าที่โดยมิชอบ 
ให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียและประชาชน
ได�รับทราบ 

จํานวนช�องทางที่ผู�มีส�วนได�
ส�วนเสียหรือประชาชนใน
พื้นที่อําเภอแม�ทาได�รู�จัก
ช�องทางการร�องเรียนการ
ทุจริต 
 

ช�อง 
ทาง 

4 จํานวน 4 ช�องทาง - ไม�ใช�งบประมาณ -  ลําพูน 

  

 
 
 
 


