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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด�านการป�องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงมหาดไทย (งบบูรณาการฯ) 

� ป'งบประมาณ พ.ศ. 2562    � รอบ 6 เดือน      � รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม) 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

ยุทธศาสตร7ที่ 1 “สร�างสังคมที่ไม9ทนต9อการทุจริต” 
กลยุทธ7ที่ 1 ปรับความคิดทุกช9วงวัยตั้งแต9ปฐมวัยให�สามารถแยกระหว9างผลประโยชน7ส9วนตัวและผลประโยชน7ส9วนรวม 

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

3.1448 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

สถ. 

2 โครงการฝ,กอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือของ อปท. 
หลักสูตรลูกเสือช�อสะอาด 

จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ คน 250 250 คน 6.6280 
 

6.6280 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

สถ. 

ยุทธศาสตร7ที่ 1 “สร�างสังคมที่ไม9ทนต9อการทุจริต” 
กลยุทธ7ที่ 2 ส9งเสริมให�มีระบบและกระบวนการกล9อมเกลาทางสังคมเพื่อต�านทุจริต 

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

มีการบูรณาการ           
การขับเคลื่อนงานด�าน   
การป:องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน�วยงาน
และลงสู�พื้นที่ 76 จังหวัด 
ให�เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

จังหวัด 
/แห�ง 

76 
จังหวัด 
และ 
ศปท.  
1 แห�ง 

ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามภารกิจ 

16.8480 

 

16.8480 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

ศปท. 

2 โครงการบูรณาการต�อต�านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบตามหลัก
ธรรมาภิบาลกับการบังคับใช�
กฎหมาย 

จํานวนผู�เข�ารับการอบรม คน 150 มีผู�เข�ารับการอบรมจาก
สํานักงานจังหวัด หน�วยงาน
ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หน�วยงานระดับกรมและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จํานวน 
170 คน 

0.4666 

 

0.4666 0.3991 สป. (สกม.) 

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ตรวจราชการของ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อป:องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบใน

1. จํานวนผู�เข�ารับการ
ฝ,กอบรม 
2. ร�อยละความพึงพอใจ 
ในความรู�ที่ได�รับจากการ

คน 210 1. บุคลากรที่เกี่ยวข�อง
ทราบแนวทางการตรวจ
ราชการที่เปFนไปในทิศทาง
เดียวกัน 

1.5014 

 

1.5014 1.4712 สป. (สตร.)      
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

หน�วยงานของรัฐ ประจําปG
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ�นที่ 1 
(ผู�ตรวจราชการ และบุคลากร
สนับสนุนการตรวจราชการ) 

ฝ,กอบรม 2. บุคลากรที่เกี่ยวข�องมี
ความรู�ทักษะการปฏิบัติ 
งานที่ทันสมัยเปFนปIจจุบัน
ไปปรับใช�ในการปฏิบัติงาน 
3. เสริมสร�างเครือข�ายการ
ตรวจราชการของกระทรวง-
มหาดไทยที่เข�มแข็ง 

รุ�นที่ 2 (หน�วยงานรับการตรวจ
ราชการ และหน�วยงานที่
เกี่ยวข�อง) 

คน 206 

5 โครงการส�งเสริมผู�ตรวจสอบ
ภายในให�มีความเปFนมืออาชีพ     
ในการป:องปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน�วยงาน
ภาครัฐ ประจําปGงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ผู�เข�ารับการฝ,กอบรม
จํานวน 180 คน ร�อยละ
ความพึงพอใจในการดําเนิน
โครงการในภาพรวม ร�อย
ละ 80 ขึ้นไป 

คน 180 ผู�เข�ารับการฝ,กอบรม
จํานวน 160 คน ร�อยละ
ความพึงพอใจในการดําเนิน
โครงการในภาพรวม ร�อย
ละ 86.20  

0.7120 

 

0.7120 0.5410 สป. (ตภ.มท.) 

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

1. จํานวนผู�เข�ารับการ
ฝ,กอบรมโครงการพัฒนา
บุคลากรกรมส�งเสริมการ
ปกครองท�องถิ่นในการ
ปฏิบัติราชการบนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม�
น�อยกว�า 500 คน 
2. ผู�เข�ารับการฝ,กอบรมที่
ผ�านเกณฑ�การทดสอบ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไม�น�อย
กว�าร�อยละ 60 

คน 3,000 1. ดําเนินการจัดฝ,กอบรม
แล�วจํานวน 3 รุ�น รวม 
251 คน 
2. ผู�เข�ารับการฝ,กอบรม
ผ�านเกณฑ�การทดสอบ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ร�อยละ 
94.82 

14.9352 

 

14.9352 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

สถ. 

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

ผู�เข�ารับการอบรม
โครงการฯ ครบตาม
เป:าหมาย (500 คน) 

คน 500 ดําเนินการแล�วเสร็จ (538 
คน) 

1.8432 
 

1.8432 1.8432 ทด. 

8 โครงการส�งเสริมหลักคุณธรรม
จริยธรรมและตรวจติดตามผล
โครงการข�าราชการกรมที่ดิน
บริการประทับใจ โปร�งใส        

จํานวนครั้งตรวจเยี่ยม 
อย�างน�อย 2 ครั้ง 

ครั้ง 2 อยู�ระหว�างดําเนินการ 0.1000 

 

0.1000 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

ทด. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

เปFนธรรม ปGงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (รวมการตรวจการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร�ฯ 
ปGงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

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

มีการเผยแพร�ฯ ไม�น�อยกว�า 
4 ครั้ง 

ครั้ง - อยู�ระหว�างดําเนินการ 0.0184 

 

0.0184 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

ทด. 

10 โครงการยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร�งใสของกรมที่ดิน
“ยกระดับมาตรการป:องกันการ
ทุจริตเชิงรุกของกรมที่ดิน 
ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผู�เข�ารับการอบรม
โครงการฯ ครบตาม
เป:าหมาย  
(150 คน) 

ครั้ง 1 อยู�ระหว�างดําเนินการ 0.0500 

 

0.0500 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

ทด. 

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

ร�อยละของผู�อบรมสัมมนา
มีความรู�ในหลักสูตรที่
กําหนด ค�าเป:าหมายร�อย
ละ 80 

คน 130 เจ�าหน�าที่ของรัฐในสังกัด
ส�วนราชการส�วนกลาง ส�วน
ภูมิภาค และภาคประชารัฐ
ในจังหวัด เช�น คณะ-
กรรมการจริยธรรมจังหวัด 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ของจังหวัดกระบี่ มีความรู�
และนําความรู�มาใช�
ประโยชน�ในการปฏิบัติ
ราชการ เกิดความเข�าใจ
และตระหนักถึงปIญหาและ
ผลเสียของการทุจริต
คอรัปชั่น รวมทั้งลดปIญหา
การร�องเรียน ร�องทุกข� ที่
กล�าวโทษเจ�าหน�าที่กระทํา
การทุจริต 
 

0.3533 

 

0.3533 0.2206 กระบี่ 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

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

ผู�เข�ารับการอบรม ผ�านการ
ฝ,กโครงการส�งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ข�าราชการและเจ�าหน�าที่
ของรัฐยุคใหม�จังหวัด
กาญจนบุรี ประจําปG
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

คน 150 ผู�เข�ารับการฝ,กอบรม ที่ผ�าน
การฝ,กอบรมฯ มีความรู�
ความเข�าใจ ในการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม โดย
มีคุณลักษณะเปFน
ข�าราชการยุคใหม�ที่ยึดมั่น
ในความถูกต�อง ชอบธรรม 
มีคุณธรรม เพื่อให�การ
ทํางานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป:าหมาย 

0.1000 

 

0.1000 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

กาญจนบุรี 
 

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

เจ�าหน�าที่ผู�ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ�าง
ของหน�วยงานภาครัฐทุก
ส�วนราชการ มหาวิทยาลัย
กํากับของรัฐ องค�กรอิสระ 
อปท. และรัฐวิสาหกิจ มี
ความรู�ความเข�าใจ ความ
ชํานาญในการใช�ระบบ  
e – bidding เพิ่มขึ้น 

คน 250 ผู�เข�ารับการฝ,กอบรมร�อย
ละ 80 มีความรู�
ความสามารถ ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ�างภาครัฐด�วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 
อย�างถูกต�อง มี
ประสิทธิภาพ สอดคล�อง
กับนโยบายรัฐบาล 

0.1130 

 

0.1130 0.1069 
 
  

กาญจนบุรี 
 

14 โครงการเสริมสร�างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานแก�ไขปIญหาการ
ทุจริตในหน�วยงานของรัฐ 

ข�าราชการและลูกจ�างของ
หน�วยงานภาครัฐในจังหวัด
กาฬสินธุ� มีความรู� ความ
เข�าใจในกฎหมาย และ
บทลงโทษหากกระทําการ
ทุจริต 

คน 150 ข�าราชการและลูกจ�างของ
หน�วยงานภาครัฐในพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ�มีความรู�
ความเข�าใจ และทําให�การ
ทุจริตของหน�วยงานภาครัฐ
ลดลงหรือหายไปจากระบบ
ราชการไทย 

0.0966 

 

0.0966 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

กาฬสินธุ� 

15 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ดําเนินการทางวินัยและความ
รับผิดชอบทางละเมิดของ
หน�วยงานภาครัฐ 
 
 

เจ�าหน�าที่ของรัฐที่ได�เข�ารับ
การอบรม ร�อยละ 80 มี
ความรู�เกี่ยวกับการ
ดําเนินการทางวินัยและ
ความรับผิดทางละเมิด 

คน 150 เจ�าหน�าที่ของรัฐในจังหวัด
กําแพงเพชรที่ได�รับ
มอบหมายให�ดําเนินการ
ทางวินัยสามารถดําเนินการ
ได�อย�างถูกต�องและสร�าง
ความเปFนธรรมให�แก�

 0.1744 

 

 0.1744 0.1726 กําแพงเพชร 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

 
 

เจ�าหน�าที่ผู�ถูกดําเนินการ
ทางวินัยและการดําเนิน 
การความรับผิดทางละเมดิ 

16 โครงการฝ,กอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด�านการ
บริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ�าง
เพื่อป:องกันการทุจริตในภาครัฐ 

เจ�าหน�าที่ของรัฐที่เข�ารับ
การอบรม ร�อยละ 80 มี
ความรู�เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ�างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

คน 250 เจ�าหน�าที่ของรัฐดําเนินการ
ตามกระบวนการจัดซื้อจัด
จ�างและการบริหารพัสดุที่
สอดคล�องตามพระราช-
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ�าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และประกาศ
ระเบียบที่เกี่ยวข�อง 

0.1517 

 

0.1517 0.1364 กําแพงเพชร 
 

17 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวาง
ระบบการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตของหน�วยงานภาครัฐจังหวัด
ขอนแก�น 

ร�อยละของหน�วยงานที่มี
ความเสี่ยงการทุจริต
น�อยลง 

คน 250 มีการวางระบบการประเมิน
ความเสี่ยงในหน�วยงาน 

0.1912 

 

0.1912 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

ขอนแก�น 
 

18 โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ
การกํากับ ดูแล ด�านการเงิน     
การคลังและพัสดุสําหรับผู�บริหาร 
จังหวัดขอนแก�น 
 

ผู�บริหารของหน�วยงานของ
รัฐ มีความพึงพอใจต�อ
โครงการโดยรวมไม�น�อย
กว�าร�อยละ 85 

คน 120 ผู�บริหารของหน�วยงานของ
รัฐสามารถกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน ด�านการเงิน 
การคลัง ได�อย�างถูกต�อง 
ตามระเบียบของทาง
ราชการ 

0.0996 

 

0.0996 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

ขอนแก�น 

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

ร�อยละ 90 ของผู�เข�ารับ
การอบรมมีความรู�ความ
เข�าใจในกฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข�อง สามารถ
นําไปใช�ในการปฏิบัติงานได� 

คน 100 ป:องกันการดําเนินงานเรื่อง
การจัดซื้อจัดจ�างไม�เปFนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบที่
กําหนด 

0.0597 

 

0.0597 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

ฉะเชิงเทรา 

20 โครงการเสริมสร�างความรู�การ
ดําเนินงานตามโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ร�อยละ 100 ของผู�เข�ารับ
การอบรมมีความเข�าใจ
สามารถนําไปปฏิบัติได� 

คน 80 การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใสของหน�วยงาน
ภาครัฐจังหวัดฉะเชิงเทรามี
ผลการประเมินที่สูงขึ้น 

0.0507 

 

0.0507 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

ฉะเชิงเทรา 

21 โครงการยกระดับคุณธรรม
จริยธรรมของข�าราชการและ

ร�อยละ 100 ของผู�เข�ารับ
การอบรมเข�าร�วมเปFนภาคี

คน 100 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร�การ
พัฒนาส�งเสริมคุณธรรม 

0.0633 
 

0.0633 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

ฉะเชิงเทรา 



6 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

บุคลากรภาครัฐเพื่อจังหวัดใส
สะอาด 

เครือข�ายด�านการคุ�มครอง
จริยธรรมคุณธรรม 

จริยธรรม ข�าราชการ
เจ�าหน�าที่ของรัฐจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

22 โครงการเสริมสร�างความรู�ด�าน
กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบ
การทุจริต 

จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ
ผ�านการฝ,กอบรมตาม
หลักสูตร จํานวน 440 คน 

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

0.2640 

 

0.2640 0.2640 ชลบุรี 
 

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

จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ
ผ�านการฝ,กอบรมตาม
หลักสูตร จํานวน 219 คน 

คน 219 ข�าราชการที่เข�าร�วมโครงการ
มีความรู�ความเข�าใจเรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสของหน�วยงานเพิ่ม
มากขึ้น 

0.1355 

 

0.1355 0.1355 ชลบุรี 
 

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

ผู�เข�าร�วมอบรมมีความรู� 
ความเข�าใจใน พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ�างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

คน 300 ผู�เข�ารับการอบรม สามารถ
นําความรู�ที่ได�นํามา
ปฏิบัติงานได�อย�างถูกต�อง
ช�วยลดความผิดพลาด และ
ปฏิบัติงานด�วยความ
ซื่อสัตย�สุจริต 

0.1932 

 

0.1932 0.1923 ชัยนาท 
 

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

1) ผลผลิต ข�าราชการ 
เจ�าหน�าที่ของของส�วน
ราชการทุกส�วนราชการ
และอําเภอทุกอําเภอ 
จํานวน 300 คน มีความ
ตระหนักรู�เรื่องผลประโยชน�
ทับซ�อน และมีค�านิยม 
จิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติ 
งานด�วยความโปร�งใส  
2) ตัวชี้วัดของผลผลิต 
ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ 
สามารถนําความรู�ไปใช�ใน
การปฏิบัติราชการด�วย

คน 300 -การจัดอบรมสร�างความ
ตระหนักรู� และปลูก
จิตสํานึก เรื่อง 
ผลประโยชน�ทบัซ�อน และ
การรับสินบน ให�แก�
ข�าราชการ/เจ�าหน�าที่ของ
รัฐในจังหวัดชัยภูมิ มี
ผู�เข�าร�วมอบรม จํานวน
ประมาณ 300 คน ซึ่ง
ดําเนินการแล�วเสร็จเมื่อ
วันที่ 25 มีนาคม 2562 
- ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ 
ของส�วนราชการในจังหวัด

0.2300 

 

0.2300 0.2300 ชัยภูมิ 
 



7 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

ความโปร�งใสสุจริต ร�อยละ 
100 
3) ผลลัพธ� ข�าราชการ 
เจ�าหน�าที่ ของส�วนราชการ
ในจังหวัดชัยภูมิ มีความรู�
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข�องกับผลประโยชน�
ทับซ�อน และนํามาเปFน
แนวทางในการปฏิบัติงาน
เพื่อป:องกันการทุจริต 

ชัยภูมิ มีความรู�เกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมาย ที่
เกี่ยวข�องกับผลประโยชน�
ทับซ�อน และนํามาเปFน
แนวทางในการปฏิบัติงาน
เพื่อป:องกันการทุจริต 
 

26 โครงการตามแผนงานบูรณาการ
ต�อต�านการทุจริตและประพฤติ-    
มิชอบ ประจําปGงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

เจ�าหน�าที่ผู�ผ�านการอบรม
สามารถปฏิบัติหน�าที่ได�
ถูกต�อง 

คน 100 ไม�เกิดกรณีความรับผิดทาง
ละเมิด 

0.0591 

 

0.0591 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

ชุมพร 
 

27 โครงการส�งเสริมคุณธรรม 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

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

คน 40 ร�อยละ 80 ของผู�เข�าร�วม
โครงการมีความเข�าใจใน
คุณธรรม และจริยธรรม 
พอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา และจะนําไปใช�ใน
การปฏิบัติงาน 

0.0554 

 

0.0554 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

ชุมพร 

28 โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสแบบบูรณาการต�อต�านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร�อยละ 80 ของผู�เข�ารับ
การอบรมมีความรู�ใน
กฎหมายและให�เข�าใจถึง
แนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใส 
ในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ รวมถึง
ผลประโยชน�ทบัซ�อนเพื่อ
ป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ 
สามารถนําไปปฏิบัติได� 

คน 80 - จังหวัดชุมพรมีการ
ดําเนินการตามแนวทางที่
ศูนย�ปฏิบัติการต�อต�านการ
ทุจริต กระทรวงมหาดไทย
กําหนด  
- มีผลการดําเนินเปFนไป
ตามกรอบแนวทางการ
จัดทําแผนงานบูรณาการ
ต�อต�านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจําปG
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

0.0272 

 

0.0272 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

ชุมพร 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

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

เจ�าหน�าที่ของรัฐมีจิตสํานึก
ที่ดีเพิ่มขึ้นร�อยละ 80 

คน 450 บุคลากรได�รับการ
เสริมสร�างพฤติกรรมและ
วิธีการทํางานที่สุจริต 
โปร�งใส สร�างจิตสํานึก 
ค�านิยม และวัฒนธรรม 
เรื่องความซื่อสัตย�สุจริตการ
ทํางานอย�างมปีระสิทธิภาพ 

0.4005 
 
 
 

 
 

0.4005 
 
 
 

 

ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

เชียงราย 
 

30 โครงการเสริมสร�างความรู�ด�านการ
ป:องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให�ข�าราชการใน
จังหวัดเชียงใหม� (ระดับอําเภอ) 
ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ร�อยละ 80 ของจํานวน
ข�าราชการ (ระดับอําเภอ) 
ที่เข�าร�วมโครงการ ไม�ถูก
ร�องเรียน/ดําเนินการทาง
วินัย เกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

คน 125 ข�าราชการในจังหวัด
เชียงใหม� (ระดับอําเภอ)    
มีส�วนร�วมในการต�านทุจริต
เกิดสังคมต�านทุจริต      
เกิดความรู�สึกหวงแหน
ผลประโยชน�ของจังหวัด
และเล็งเห็นผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตของการ
ทุจริต 

0.0848 

 

0.0848 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

เชียงใหม� 
 

31 โครงการปลูกจิตสํานึกและสร�าง
ค�านิยมไม�ทนต�อการทุจริต 

ร�อยละของระดับความพึง
พอใจของผู�เข�ารับการ
อบรมไม�ต่ํากว�า ร�อยละ 80 

คน 100 1. ทุกภาคส�วนของสังคม     
ไม�ทนต�อการทุจริต และ
ร�วมกันเฝ:าระวังการกระทํา
ทุจริตในทุกระดับ 
2. ทุกภาคส�วนของสังคม 
ร�วมบูรณาการและประสาน
ความร�วมมือระหว�างกันใน
การป:องกันและปราบปราม
การทุจริต 

0.1426 

 

0.1426  -  
(ดําเนินการ 

จัดอบรม วันที่  
14 – 15  
พ.ค. 62) 

ตรัง 
 

32 โครงการเสริมสร�างความรู�เพื่อ
ป:องกันการทุจริตจังหวัดตรัง 

ร�อยละของระดับความพึง
พอใจของผู�เข�ารับการ
อบรมไม�ต่ํากว�า ร�อยละ 80 

คน 100 1. เจ�าหน�าที่ของรัฐปฏิบัติ
หน�าที่ด�วยความถูกต�อง และ
มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน
ด�วยความซื่อสัตย�สุจริต 
2. เกิดธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงานทุกส�วนราชการ
อย�างเปFนรูปธรรม 

0.1226 

 

0.1226 -  
(ดําเนินการ 

จัดอบรม วันที่  
27 – 28  
พ.ค. 62) 

ตรัง 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

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

ร�อยละ 80 ของผู�เข�าร�วม
โครงการมีความรู�ความ
เข�าใจถึงระดับปIญหาการ
ทุจริต คอรัปชั่นในประเทศ
ไทย พร�อมทั้งแนวทางการ
ป:องกันการทุจริต คอรัปชั่น
ไม�ให�เกิดในองค�กร 

คน 240 1.ร�อยละ 89 ของผู�เข�า 
ร�วมโครงการมีความรู�ความ
เข�าใจเนื้อหาเรื่องการ
ป:องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
และระดับปIญหาการทุจริต
คอรัปชั่นในประเทศไทย 
รวมถึงแนวทางการป:องกัน
การทุจริต คอรัปชั่นไม�ให�
เกิดในองค�กร  
2.ร�อยละ 88 สามารถนํา
ความรู�ที่ได�รับไปใช�ในการ
ปฏิบัติงานได�  
3. มีแนวทางแก�ไขปIญหา
การทุจริตในพื้นที่หรือ 
การมีผลประโยชน�ทับซ�อน 

0.1902 
 

- 0.1902 
 

0.1773 ตราด 

34 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การควบคุมภายในเพื่อป:องกันการ
ทุจริตสําหรับหน�วยงานของรัฐ 

ผู�เข�าร�วมโครงการไม�น�อย
กว�าร�อยละ 80 นําความรู�
ที่ได�รับไปใช�ในการ
ปฏิบัติงานของหน�วยงาน
และมีจิตสํานักในการ
ป:องกันการทุจริต 

คน 235 หน�วยงานภาครัฐมีระบบ
การควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพและเปFน
ระบบที่สามารถป:องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภายในหน�วยงานภาครัฐ 

0.1140 

 

0.1140 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

ตาก 

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

ผู�เข�าร�วมโครงการไม�น�อย
กว�าร�อยละ 80 สามารถนํา
ความรู�ที่ได�ไปขยายผลใน
พื้นที่และเกิดเปFนเครือข�าย
ในการสร�างชุมชน สังคม
คุณธรรม 

คน 650 1. จํานวนองค�กรชุมชน 
อําเภอในจังหวัดตากเพิ่มขึ้น 
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 70 
2. ร�อยละของผู�เข�าร�วม
โครงการเข�ามามีส�วนร�วม
ในการผลักดันให�เกิดองค�กร 
ชุมชนอําเภอคุณธรรม เพื่อ
นําไปสู�สังคมคุณธรรม ยึด
มั่นและปฏิบัตติามหลัก 
ธรรมทางศาสนา ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

0.3165 

 

0.3165 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

ตาก 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

ดํารงไว�ซึ่งวิถีวัฒนธรรมที่ดี
งาม ไม�น�อยกว�าร�อยละ 70 

36 โครงการส�งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม บุคลากรภาครัฐจังหวัด
ตาก 

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

คน 100 ข�าราชการเจ�าหน�าที่ของรัฐ
ปฏิบัติราชการด�วยความ
ซื่อสัตย�สุจริต และ 
ยึดระเบียบกฎหมาย 
ในการปฏิบัติราชการ 

0.0658 

 

0.0658 0.0658 ตาก 

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

ร�อยละ 80 ของหน�วยงาน 
นําเกณฑ�การประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใส
ในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐใช�ในการ
บริหารงานขององค�กร 

คน 60 ดัชนีตัวชี้วัด ITA ของ
จังหวัดไม�ต่ํากว�าร�อยละ 
85 

0.0538 

 

0.0538 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

ตาก 

38 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต 

เจ�าหน�าที่ของรัฐมีความรู�
ความเข�าใจในการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยง 
 
 

คน 100 หน�วยงานของรัฐมีแผน
บริหารความเสี่ยงเพื่อให�
การดําเนินงานของ
หน�วยงานเกิดความโปร�งใส
เปFนการสร�างธรรมภิบาลใน
การบริหารงาน 

0.0900 

 

0.0900 0.0835 นครปฐม 
 

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

1.จังหวัดนครพนมได�
คะแนน ITA 80 คะแนน
ขึ้นไป 
2.เจ�าหน�าที่ของรัฐมีความรู�
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข�องกับการขัดกัน
ระหว�างผลประโยชน�ส�วน
ตนและผลประโยชน�
ส�วนรวม 

คน 200 1. มีความรู�ความเข�าใจแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงาน
ของหน�วยงานภาครัฐ ประจํา 
ปGงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.สามารถแยกแยะเรื่อง
ประโยชน�ส�วนตัวออกจาก
ประโยชน�ส�วนรวมได� และ
ปฏิบัติหน�าที่   ด�วยความ
ซื่อสัตย�สุจริต โปร�งใส ยึดหลัก
คุณธรรม 

0.1102 

 

0.1102 0.0560 นครพนม 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

40 โครงการสร�างความตระหนักรู� 
การป:องกัน และปราบปรามการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ ให�แก�
ราชการกลุ�มเสี่ยงของจังหวัด
นครราชสีมา 

ข�าราชการเจ�าหน�าที่ของรัฐ
กลุ�มเสี่ยงของส�วนราชการ
ทั้งส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค  
ส�วนท�องถิ่น จํานวน  
550 คน มีความตระหนักรู�
และปฏิบัติงานเปFนไปตาม
ระเบียบ สุจริต โปร�งใส 

คน 550 ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของ
ส�วนราชการในจังหวัด
นครราชสีมามีความรู�
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข�องกับผลประโยชน�
ทับซ�อน ระเบียบพัสดุ การ
จัดซื้อจัดจ�าง/วิธีการทาง
งบประมาณ และนํามาเปFน
แนวทางในการปฏิบัติงาน 
เพื่อป:องกันการทุจริต 

0.4056 

 

0.4056 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

นครราชสีมา 

41 โครงการเสริมสร�างจริยธรรม 
ป:องกันและต�อต�านการทุจริต
ประพฤติมิชอบในจังหวัด
นครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา มี
เครือข�ายประชารัฐต�อต�าน
การทุจริตจํานวนไม�น�อย
กว�า 300 คน 

คน 200 องค�การต�อต�านการทุจริต   
มีความเข�มแข็ง 
 

0.1948 

 

0.1948 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

นครราชสีมา 

42 โครงการอบรมเสริมสร�างบุคลากร
ภาครัฐของจังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อป:องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจําปG
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

คน 200 บุคลากรภาครัฐของจังหวัด
นครศรีธรรมราช สามารถ
ปฏิบัติตนในเรื่องเกี่ยวกบั
การป:องกันและปราบปราม
การทุจริตได�อย�างถูกต�อง 

0.1500 - 0.1500 - 
(จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
ได�กําหนดดําเนิน
โครงการในวันที่ 
28 พฤษภาคม 

2562 ) 

นครศรี 
ธรรมราช 

 

43 โครงการส�งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม จังหวัดนครสวรรค� 
ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผู�เข�าร�วมการประชุมอย�าง
น�อยร�อยละ 20 (200 
คน) สมัครเปFนสมาชิก
เครือข�ายส�งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมจังหวัด
นครสวรรค� 

คน 1,000 ผู�เข�าร�วมการสัมมนาได�รับ
ความรู� มีจิตสํานึกไม�ทุจริต
และต�อต�านการทุจริตทุก
รูปแบบ ส�งผลให�
ประเทศชาติเจริญ และ
ประชาชนได�รับประโยชน�
สูงสุด 

0.1458 

 

0.1458 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

นครสวรรค�  
 

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

มีแนวทางมาตรการในการ
ป:องกันผลประโยชน�ทับ
ซ�อน และการป:องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
เพื่อให�ส�วนราชการทราบ

คน 300 ผู�เข�าร�วมการประชุมได�รับ
ความรู� มีจิตสํานึกไม�ทุจริต
สามารถแยกแยะ
ผลประโยชน�ส�วนตนกับ
ผลประโยชน�ส�วนรวม 

 0.2000 

 

 0.2000 0.1910 นครสวรรค� 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

และถือปฏิบัติโดยเคร�งครัด ส�งผลให�ประเทศชาติเจริญ 
และประชาชนได�รับ
ประโยชน�สูงสุด 

45 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ 

มีแนวทางมาตรการ
เผยแพร�ข�อมูลต�อสาธารณะ 
มาตรการให�ผู�มีส�วนได�ส�วน
เสียมีส�วนร�วม มาตรการ
ส�งเสริมความโปร�งใสในการ
จัดซื้อจัดจ�าง มาตรการ
จัดการเรื่องร�องเรียนการ
ทุจริต มาตรการป:องกัน
การรับสินบน มาตรการ
ป:องกันการขัดกันระหว�าง
ผลประโยชน�ส�วนตนกับผล
ประโยชน�ส�วนรวม และ
มาตรการตรวจสอบการใช�
ดุลยพินิจ เพื่อให�ส�วนรา
ชารทราบและถือปฏิบัติโดย
เคร�งครัด 

คน 120 ระดับค�าคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงาน
ของหน�วยงานภาครัฐ 
จังหวัดนครสวรรค�เพิ่มขึ้น 

0.1004 

 

0.1004 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

นครสวรรค� 

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

มีสื่อเพื่อการเผยแพร�
ประชาสัมพันธ�ในช�องทางที่
เหมาะสมเข�าถึงประชาชน
กลุ�มเป:าหมายได�อย�างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 

คน เผยแพ
ร�ผ�าน

สื่อวิทยุ
ประชา 
สัมพัน

ธ� 

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

0.2510 

 

0.2510 0.0680 นครสวรรค� 

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

     

 

  นนทบุรี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

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

ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานของหน�วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ของจังหวัด
นนทบุรี ประจําปG
งบประมาณ พ.ศ.2562 อยู�
ในระดับที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปGงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คน 320 ข�าราชการ และเจ�าหน�าที่
ของส�วนราชการประจํา
จังหวัดนนทบุรี  
ส�วนราชการส�วนกลาง  
ที่มีสํานักงานตั้งอยู�ใน
จังหวัดนนทบุรี อําเภอ 
ทุกอําเภอ และองค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่นทุก
แห�งในจังหวัดนนทบุรี  
มีความรู� ความเข�าใจ
เกี่ยวกับการประเมิน
คุณธรรมปละความโปร�งใส
ในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ (ITA) 
มากยิ่งขึ้น 

0.1856 

 

0.1856 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

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

ผู�เข�ารับการฝ,กอบรมได�รับ
ความรู�ด�านกฎหมาย
เกี่ยวกับการดําเนินการทาง
วินัย และได�รับการพัฒนา
ศักยภาพ ปลูกจิตสํานึก
ด�านคุณธรรม จริยธรรมใน
การป:องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพิ่มมากขึ้น 

คน 320 ข�าราชการ และเจ�าหน�าที่
ของส�วนราชการประจํา
จังหวัดนนทบุรี ส�วนราชการ
ส�วนกลาง ที่มสีํานักงาน
ตั้งอยู�ในจังหวัดนนทบุรี 
อําเภอทุกอําเภอ และองค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่น 
ทุกแห�งในจังหวัดนนทบุรี  
มีทักษะในการป:องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบตามหลักธรร
มาภิบาล มีความรู� 
ความเข�าใจ และแก�ไขปIญหา
ในการปฏิบัติงานเพื่อป:องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
โดยการบังคับใช�กฎหมายให�
ถูกต�องตามเจตนารมณ�มาก
ยิ่งขึ้น 

0.1884 

 

0.1884 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

48 โครงการเสริมสร�างคุณธรรม 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

ร�อยละของบุคลากรที่ได�รับ
การปลูกฝIงค�านิยมและ
คุณธรรมหลัก 4 ประการ 

200 1 รุ�น บุคลากรภาครัฐได�รับการ
ปลูกฝIงค�านิยมและคุณธรรม
หลัก 4 ประการเพิ่มขึ้น 

0.1479 
 

0.1479 0.1095 นราธิวาส 
 

49 โครงการเสริมสร�างความรู�เรื่อง
ผลประโยชน�ทบัซ�อนและแนว
ทางการป:องกันและแก�ไขปIญหา
ผลประโยชน�ทบัซ�อนในหน�วยงาน
ภาครัฐ 

ร�อยละของหัวหน�าส�วน
ราชการ บุคลากรและ
เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�ผ�านการ
ฝ,กอบรม ไม�มีเรื่อง
ร�องเรียนเกี่ยวกับ
ผลประโยชน�ทบัซ�อนและ
ปลอดทุจริต ร�อยละ 100 

คน 200 บุคลากรและเจ�าหน�าที่ของ
รัฐในจังหวัดบุรีรัมย� มี
ความรู�เกี่ยวกับ
ผลประโยชน�ทบัซ�อนและ
การป:องกันแก�ไขปIญหา
ผลประโยชน�ทบัซ�อนและ
การป:องกันแก�ไขปIญหา
ผลประโยชน�ทบัซ�อน และ
ปฏิบัติงานในหน�าที่โดยไม�มี
การเอื้อประโยชน�ต�อตนเอง
เหนือผลประโยชน�ส�วนรวม 

0.1556 

 

0.1556 อยู�ระหว�าง
ดําเนินโครงการ 

บุรีรัมย� 
 

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

ร�อยละของหัวหน�าส�วน
ราชการ บุคลากรและ
เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�ผ�านการ
ฝ,กอบรม ไม�มีเรื่อง
ร�องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ�างและปลอดทุจริต 
ร�อยละ 100 

คน 120 หัวหน�าส�วนราชการ 
บุคลากร และเจ�าหน�าที่
ของรัฐในจังหวัดบุรีรัมย� มี
ความรู�เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย การดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ�าง การบริหาร
พัสดุ และสามารถนําไป
ปฏิบัติงานในหน�าที่ความ
รับผิดชอบได� ร�อยละ 100 

0.0927 

 

0.0927 อยู�ระหว�าง
ดําเนินโครงการ 

บุรีรัมย� 
 

51 โครงการเสริมสร�างความรู�ด�าน
วินัยข�าราชการและการดําเนินการ
ทางวินัยแก�เข�าหน�าที่ของรัฐ 

ร�อยละของบุคลากรและ
เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�ผ�านการ
ฝ,กอบรม ไม�มีเรื่อง
ร�องเรียนเกี่ยวกับการ
ประพฤติปฏิบัติตนผิดวินัย 
ข�าราชการปลอดทุจริต 
ร�อยละ 100 

คน 200 บุคลากรและเจ�าหน�าที่ของ
รัฐในจังหวัดบุรีรัมย� มี
ความรู�เกี่ยวกับวินัย
ข�าราชการ ระเบียบกฎหมาย 
การดําเนินการทางวินัยของ
ข�าราชการ การสืบสวน 
สอบสวน และสามารถนําไป
ปฏิบัติงานในหน�าที่ความ
รับผิดชอบได� ร�อยละ 100 

0.1556 

 

0.1556 0.1556 บุรีรัมย� 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

52 โครงการเสริมสร�างธรรมาภิบาล
บุคลากรภาครัฐจังหวัดปทุมธานี 
ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

คน 350 ประชาชนได�รับบริการที่มี
ประสิทธิภาพ และความ
โปร�งใส 

0.2312 

 

0.2312 ดําเนินการ 
ไตรมาส 3 

ปทุมธาน ี
 

53 โครงการเสริมสร�างความรู�
บุคลากรภาครัฐ เพื่อส�งเสริม
จริยธรรมและป:องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจําปG
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

คน 350 ประชาชนผู�มารับบริการ
เกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติราชการที่มีความ
โปร�งใสและมีประสิทธิภาพ 

0.2312 

 

0.2312 ดําเนินการ 
ไตรมาส 3 

ปทุมธาน ี
 

54 โครงการป:องกันความเสี่ยงและ
สร�างระบบการควบคุมภายในการ
ปฏิบัติงานด�านการเงินการคลัง
ภาครัฐ 

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

  ผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงานใน
หน�วยงานของรัฐมีความรู�
ความเข�าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด�านการเงินการ
คลังภาครัฐ การป:องกัน
ความเสี่ยงและการสร�าง
ระบบการควบคุมภายใน
การปฏิบัติงานด�านการเงิน
การคลังภาครัฐ เพื่อเปFน
เครื่องมือในการป:องกัน
และลดโอกาสการทุจริตที่
เกิดจากการปฏิบัติงานด�าน
การเงินการคลัง 

 

 

  ประจวบ 
คีรีขันธ� 

 

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

คน 250 0.1411 

 

0.1411 0.1286 

กิจกรรมที่ 2 อบรมการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

คน 250 0.0761 
 

0.0761 (ดําเนินการ 
พ.ค. 62) 

 
กิจกรรมที่ 3 ฝ,กอบรมการกํากับ
การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 
สําหรับผู�บริหาร 

คน 100 0.0326 
 

0.0326 (ดําเนินการ 
มิ.ย. 62) 

 
55 โครงการสร�างความตระหนักรู�เพื่อ

ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่
ก�อให�เกิดการทุจริต 

ร�อยละ 80 ของผู�เข�ารับ
การอบรมมีความเข�าใจ
เนื้อหาตามหลักสูตรมากขึ้น 

คน 150 ร�อยละของเจ�าหน�าที่ที่ผ�าน
การอบรมสามารถนําไปใช�
ในการปฏิบัติงานและให�

0.1870 
 

0.1870 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

ปราจีนบุรี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

คําแนะนําแก�เจ�าหน�าที่ใน
หน�วยงานได� (เป:าหมาย
ร�อยละ 60) 

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

ผู�เข�ารับการฝ,กอบรมมี
ความพึงพอใจต�อภาพรวม
ของโครงการ โดยวัดจาก
แบบประเมินความคดิเห็น
ของผู�เข�ารับการฝ,กอบรม 

คน 195 ผู�เข�ารับการฝ,กอบรมมี
ความรู� ความเข�าใจ และมี
ทักษะเพิ่มมากขึ้น สามารถ
นําไปปฏิบัตงิานได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ 

0.2001 

 

0.2001 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

ปIตตาน ี
 

57 โครงการส�งเสริมคุณธรรม และ
จริยธรรม ให�กับเจ�าหน�าที่ของรัฐ 
จังหวัดปIตตานี ประจําปG
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ร�อยละ 80 ของ
กลุ�มเป:าหมายเข�าร�วม
โครงการและได�รับความรู� 

คน 200 ผู�เข�ารับการฝ,กอบรมผ�าน
การฝ,กอบรม มีความรู�  
ความเข�าใจในการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม  
ยึดมั่น ในความถูกต�องชอบ
ธรรม มีคุณธรรม และจริย-
ธรรม เพื่อให�การทํางาน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป:า 
หมายของแต�ละหน�วยงาน 

0.1000 

 

0.1000 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

ปIตตาน ี
 

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

บุคลากรที่เข�ารับการอบรม
ร�อยละ 80 มีความเข�าใจ
ในการดําเนินงานการ
พัฒนาการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใส
ในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ 

คน 70 บุคลากรส�วนภูมิภาคใน
จังหวัดพังงาดําเนินงาน
อย�างมีประสิทธิภาพและมี
ความโปร�งใสในการ
ดําเนินการ 

0.0947 

 

0.0947 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

พังงา 
 

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

ผู�เข�าร�วมโครงการฯ นํา
ความรู�ไปใช�ในการปฏิบัติ
ทําหน�าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ�าง 

คน 200 การปฏิบัติงานด�านการ
จัดซื้อจัดจ�าง งานพัสดุ มี
ความถูกต�องตามระเบียบ 

0.1404 

 

0.1404 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

พัทลุง 

60 โครงการเสริมสร�างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาข�าราชการ 

ผู�เข�าร�วมโครงการ จํานวน 
ร�อยละ 80 ได�รับการ
เสริมสร�างความรู� ความ

คน 150 ผู�เข�าร�วมโครงการสามารถ
ปฏิบัติตนในเรื่องที่
เกี่ยวข�องกับการปฏิบัติตาม

0.1148 
 

0.1148 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

พัทลุง 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

เข�าใจเกี่ยวกับค�านิยมและ
ทัศนคติต�อต�านการทุจริต
สําหรับข�าราชการ 

ค�านิยมและทัศนคตติ�อต�าน
การทุจริตสําหรับ
ข�าราชการ 

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

จํานวนบุคลากรที่ได�รับ
ความรู�เรื่องระเบียบ
กฎหมายผลประโยชน� 
ทับซ�อน 

คน 100 บุคลากรผู�เข�าร�วมโครงการ
นําความรู�ที่ได�รับมาปรับใช�
ในการปฏิบัติราชการ
นําไปสู�การปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรม ค�านิยมการ
สร�างจิตสํานึกเสริมสร�าง
คุณธรรมและความโปร�งใส
ในหน�วยงาน 

0.0556 

 

0.0556 0.0542 พัทลุง 

62 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
บุคลากรภาครัฐและเครือข�ายภาค
ประชาสังคมต�อต�านการทุจริต 
จังหวัดพิษณุโลก 

จํานวนของผู�เข�าร�วม
โครงการร�อยละ 70  

คน 200 บุคลากรภาครัฐมีความรู�
ความเข�าใจกฎหมายและ
การรับโทษจากการทุจริต 
 

0.1298 

 

0.1298 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

พิษณุโลก 
 

63 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ข�าราชการต�านโกง ประจําปG
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
(โครงการต�อเนื่องจาก
ปGงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

ร�อยละ 80 ของผู�เข�ารับ
การอบรม สามารถเปFน
แกนนําในการรณรงค�
ต�อต�านการทุจริต
คอร�รัปชั่นในครอบครัวและ
สังคมของเด็กได� 

คน 150 เครือข�ายต�านโกงจังหวัด
เพชรบูรณ�มีความเข�มแข็ง 
และสามารถขยายเครือข�าย
อย�างต�อเนื่อง 

 0.1221 

 

 0.1221 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

เพชรบูรณ� 

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

ผู�เข�าร�วมโครงการมีองค�
ความรู�ในเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัยการ
ทํางาน กฎหมายป:องกัน
และปราบปรามการทุจริต
และการป:องกัน
ผลประโยชน�ทบัซ�อนและ
สามารถนําไปปรับใช�ในการ
ปฏิบัติงาน 

คน 110 กําหนดดําเนินโครงการฯ 
ระหว�างวันที่ 14-15 พ.ค. 
2562 

0.1145 

 

0.1145 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

แพร� 
 

65 โครงการเสริมสร�างคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงาน

ผู�เข�าร�วมโครงการมีความรู�
เกี่ยวกับแนวทางการ

คน 80 กําหนดดําเนินโครงการฯ 
เดือน มิ.ย. และ ก.ค. 62 

0.0957 
 

0.0957 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

แพร� 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

ของหน�วยงานภาครัฐ (ITA) 
จังหวัดแพร� ประจําปGงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงาน
ของหน�วยงานภาครัฐ 

66 โครงการฝ,กอบรมหลักสูตร การ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ�าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผู�เข�าร�วมอบรมมีความรู�
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ�าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

คน 200 ผู�เข�าร�วมอบรมร�อยละ 80 
ขึ้นไป มีความรู�เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ�างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 

0.1112 

 

0.1112 0.1112 แพร� 
 

67 โครงการเสริมสร�างความรู�การ
ป:องกันการทุจริต และความ
โปร�งใสในการปฏิบัติหน�าที ่

ผู� เ ข� า รั บ ก า ร ฝ, ก อ บ ร ม 
จํานวน100 คน ได� แก� 
ข� า ร า ช ก า ร  เ จ� า หน� า ที่ 
พนักงานราชการ ลูกจ�าง
ส�วนราชการส�วนกลาง/ ส�วน
ภูมิภาค และองค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น 

100 คน ผู�เข�ารับการฝ,กอบรมมีความรู�
ความเข�าใจการปฏิบัติงานด�วย
ความโปร� งใส มี การระบบ
ตรวจสอบและควบคุมภายใน 
เพื่อป:องกันการทุจริต และ
ผลประโยชน�ทับซ�อนในการ
ปฏิบัติหน�าที่  

0.1000 

 

0.1000 0.1000 ภูเก็ต 

68 โครงการประชาสัมพันธ�การ
ต�อต�านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

สามารถดํา เนินการผลิต
คลิปวิดีโอ จํานวน 2 ชิ้น 
อินโฟกราฟฟvค จํานวน 5 
ชิ้น และป:ายประชาสัมพันธ� 
จํานวน 1 ป:าย  

ครั้ง 8 ร�อยละ 80 ของผู�รับ-
บริการกลุ�มเป:าหมายรับรู� 
เข�าใจ และนําเนื้อหายุทธ-
ศาสตร�ชาติและนโยบาย
สําคัญของรัฐเกี่ยวกับการ
ป:องกัน และปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ     
มิขอบในภาครัฐไปใช�
ประโยชน�และมีส�วนร�วมใน
การป:องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  

0.0350 

 

0.0350 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

ภูเก็ต 

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

ผู�เข�ารับการฝ,กอบรม 
จํานวน150 คน ได�แก� 
เจ�าหน�าที่ผู�ปฏิบัติงานของ
ส�วนราชการส�วนกลาง/ ส�วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และองค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่น 

150 คน ผู�เข�ารับการฝ,กอบรมมีความรู�
ความเข�าใจเกี่ยวกับการรับผิด
ในการละเมิดของเจ�าหน�าที่ 
ตระหนักถึงภัยของการทุจริต
และประพฤติมิชอบ อันจะ
ส�งผลให�เกิดจิตสํานึกที่ดีต�อ
การปฏิบัติราชการ     

0.1160 

 

0.1160 0.1160 ภูเก็ต 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

70 โครงการเสริมสร�างคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อนําจังหวัด
มหาสารคามใสสะอาด 

จํานวนกลุ�มเป:าหมายที่เข�า
ร�วมโครงการ ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 80 

คน 585 1. เจ�าหน�าที่ของรัฐมี
ความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายในหน�าที่
ที่ปฏิบัต ิ
2. เจ�าหน�าที่ของรัฐ      
ทุกระดับมีค�านิยมและ
จิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติ 
งานด�วยความโปร�งใส 
3. ภาคประชาชนตระหนัก
ถึงความสําคัญของการ
ป:องกันปราบปรามการ
ทุจริต 
4. เกิดความคุ�มค�าในการ
บริหารจัดการงบประมาณ
ภาครัฐ 
5. ระดับคะแนนคุณธรรม
และความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานของหน�วยงาน
ภาครัฐประจําปG
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
เพิ่มสูงจากปGที่ผ�านมา 

0.4144 

 

0.4144 0.2845 
(ยังไม�แล�วเสร็จ) 

มหาสารคาม 
 

71 โครงการปลูกจิตสํานึกจริยธรรม
และคุณธรรมด�านการป:องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

1. จํานวนผู�เข�าร�วม
โครงการมีความรู�ความ
เข�าใจด�านการป:องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 80 
2. การประเมินคุณธรรม
และความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานของหน�วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ของจังหวัด
มุกดาหาร ไม�น�อยกว�า 
ร�อยละ 75 

คน 120 1. จังหวัดมุกดาหารมีข�อ
ร�องเรียนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการของ
ข�าราชการและเจ�าหน�าที่
ของรัฐลดลง 
2. การประเมินคุณธรรม
และความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานของหน�วยงาน
ภาครัฐ (ITA)   
อยู�ในระดับดี 

0.1366 

 

0.1366 0.1078 มุกดาหาร 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

72 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
บันไดสู�การสร�างองค�กรคุณธรรม 

ผู�เข�าร�วมโครงการสามารถ
ระดมความคิดเห็นในการ
หาปIญหาที่อยากแก�และ
ความดีที่อยากทํา 

คน 200 ผู�เข�าร�วมโครงการ จํานวน 
200 คน สามารถนํา
ความรู�ที่ได�รับจากการ
ฝ,กอบรมไปขับเคลื่อน     
เพื่อหาปIญหาที่อยากแก� 
ความดีที่อยากทําของ
หน�วยงาน พร�อมทั้ง
สามารถขับเคลื่อนงาน 
ด�านคุณธรรม จริยธรรมได�
สําเร็จ 

0.1529 

 

0.1529 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

แม�ฮ�องสอน 

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

ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของ
รัฐจังหวัดแม�ฮ�องสอน ทั้ง
ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ และสมาชิก
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น
เข�าร�วมกิจกรรมจํานวนไม�
น�อยกว�าร�อยละ 80 

คน 100 ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของ
รัฐจังหวัดแม�ฮ�องสอน ทั้ง
ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ และสมาชิก
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น
เข�าร�วมกิจกรรม จํานวน 
100 คน สามารถนําหลัก
คุณธรรม จริยธรรมมา
ประยุกต�ใช�ในการบริหาร
ปฏิบัติราชการให�เกิด
ประโยชน�สูงสุดต�อทาง
ราชการและประชาชน 

0.1219 

 

0.1219 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

แม�ฮ�องสอน 

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

ร�อยละ 80 ของผู�เข�าร�วม
โครงการมีความรู� ความ
เข�าใจเกณฑ�การประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสฯ 

คน 200 ผู�เข�าร�วมโครงการมีความรู� 
ความเข�าใจเกณฑ�การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสฯ ร�อยละ 90 

0.1450 

 

0.1450 0.1450 ยะลา 

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

ข�าราชการเจ�าหน�าที่สามารถ
นําความรู�ไปใช�ในการปฏิบัติ
ราชการด�วยความโปร�งใส
สุจริต ร�อยละ 80 

คน 600 ข�าราชการเจ�าหน�าที่ของ
ส�วนราชการในจังหวัด
ยโสธรมีความรู�เกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายต�าง ๆ 

0.3999 

 

0.3999 0.3942 ยโสธร  
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

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

     

 

  ระนอง 

กิจกรรมที่ 1 ระเบียบกระทรวง-
การคลังว�าด�วยการจัดซื้อจัดจ�าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และกฎหมายว�าด�วยความ
รับผิดทางละเมดิสําหรับผู�บริหาร
และเจ�าหน�าที่ขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น 

ร�อยละของผู�เข�ารับการ
ประเมินผลผ�านการอบรม
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 

คน 180 ผู�เข�ารับการอบรมมีความรู�
ความเข�าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว�าด�วยการจัดซื้อจัดจ�าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และกฎหมาย
ว�าด�วยความรับผดิทาง
ละเมิดสําหรับผู�บริหารและ
เจ�าหน�าที่ขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่น การ
สร�างค�านิยมและปลูก
จิตสํานึกในการปฏิบัติ
หน�าที่ ที่ไม�ทนต�อการทุจริต
สามารถนําไปปฏิบัติหน�าที่
ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

0.1740 

 

0.1740 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

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

ร�อยละของผู�เข�ารับการ
ประเมินผลผ�านการอบรม
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 

คน 150 ผู�เข�ารับการอบรมมีความรู�
ความเข�าใจเกี่ยวกับ
วิเคราะห�ความเสี่ยงในการ
ใช�จ�ายงบประมาณและ
กฎหมายว�าด�วยความรับผิด
ทางละเมิดของหัวหน�าส�วน
ราชการในจังหวัดระนอง 
การสร�างค�านิยมและปลูก
จิตสํานึกในการปฏิบัติ
หน�าที่ ที่ไม�ทนต�อการทุจริต 
 

0.0913 

 

0.0913 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

สามารถนําไปปฏิบัติหน�าที่ 
ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

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

ร�อยละของผู�เข�ารับการ
ประเมินผลผ�านการอบรม
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 

คน 150 เข�ารับการอบรมมีความรู�
ความเข�าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข�องกับการ
บริหารราชการแผ�นดิน 
การสร�างค�านิยมและปลูก
จิตสํานึกในการปฏิบัติ
หน�าที่ ที่ไม�ทนต�อการทุจริต 
สําหรับส�วนราชการจังหวัด
ระนอง 

0.1474 

 

0.1474 0.1324  

77 โครงการประชาสัมพันธ�การ
ป:องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของจังหวัดระนอง 

ประชาชนกลุ�มเป:าหมายมี
จิตสํานึกตระหนักรู� และให�
ความร�วมมือ โดยช�วยสอด 
ส�องดูแล เพื่อให�ทุกภาค
ส�วนดําเนินงานด�วยความ
โปร�งใส และไม�ทนต�อการ
ทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมโดย
สื่อประชาสัมพันธ�ในการ
ป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของจังหวัดระนอง 
ได�รับการเผยแพร� clip 
ความยาว 2 นาที/1 ตอน 
ไม�น�อยกว�า 48 ครั้ง 

คน ประชา
ชน

ทั่วไป
ใน

จังหวัด
ระนอง 

จังหวัดระนองมีเครือข�ายใน
การป:องกันและปราบปราม
การทุจริตมากขึ้น และการ
มีส�วนร�วมของประชาชน มี
จิตสํานึก ค�านิยม ถึง
ความสําคัญของการป:องกัน
และปราบปรามการทุจริต
มากยิ่งขึ้น 

0.0105 

 

0.0105 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

ระนอง 

79 โครงการปลูกจิตสํานึกจริยธรรม
และคุณธรรมด�านการป:องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ไม�ต่ํากว�า 160 คน (ร�อย
ละ 80) 

คน 200 1. จังหวัดระยองปราศจาก
การทุจริตเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการเจ�าหน�าที่
ของรัฐภายในจังหวัดระยอง 
ปฏิบัติราชการด�วยความ
ซื่อสัตย�สุจริต ปราศจาก
การทุจริตคอรัปชั่น 
2. ประชาชนมีความพึง

0.1063 

 

0.1063 0.1063 ระยอง 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

พอใจต�อการปฏิบัติราชการ
ของเจ�าหน�าที่ของรัฐ 

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

ร�อยละผู�เข�าร�วมการอบรม 
(ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90) 

คน 250 ข�าราชการและเจ�าหน�าที่ที่
เข�ารับการฝ,กอบรมมี
ความรู�ความเข�าใจและ
ตระหนักถึงปIญหาการ
ทุจริตคอร�รัปชั่นส�งผลให�
ปIญหาการร�องเรียนลดลง 

0.1240 

 

0.1240 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

ราชบุรี 
 

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

ร�อยละผู�เข�าร�วมการอบรม 
(ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90) 

คน 50 ข�าราชการบรรจุใหม�ได�รับ
การพัฒนาทักษะ 
สมรรถนะและเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและตระหนักถึง
ปIญหาการทุจริตคอร�รัปชั่น 

0.1246 

 

0.1246 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

ราชบุรี 
 

82 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
"ผลกระทบจากการทุจริตประพฤติ
มิชอบ" 

ร�อยละผู�เข�าร�วมการอบรม 
(ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90) 
 

คน 280 ข�าราชการและเจ�าหน�าที่ที่
เข�ารับการฝ,กอบรมมี
ความรู�ความเข�าใจและ
ตระหนักถึงปIญหาการ
ทุจริตคอร�รัปชั่นส�งผลให�
ปIญหาการร�องเรียนลดลง 

0.1379 

 

0.1379 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

ราชบุรี 

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

     

 

  ลพบุรี 
 

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

เสริมสร�างและพัฒนาองค�
ความรู�ในการต�อต�านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ใน
ส�วนราชการส�วนภูมิภาค
ประจําจังหวัดลพบุรีและ
ภาคเอกชน 

คน 100 มีผู�เข�าอบรม 203 คน 0.1050 

 

0.1050 0.0862 

กิจกรรมที่ 2 เสริมสร�างและ
พัฒนาเครือข�ายประชารัฐในการ

พัฒนาเครือข�ายและต�อ
ยอดการเฝ:าระวังการทุจริต

คน 100 เชิงปริมาณ 0.1140 
 

0.1140 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

เฝ:าระวังและต�อต�านการทุจริต
ประพฤติมิชอบจังหวัดลพบุรี 

และประพฤติมิชอบในส�วน
ราชการและภาคเอกชน 

กิจกรรมที่ 3 เพิ่มศักยภาพในการ
จัดทําแผนป:องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ 5 ปG (พ.ศ. 2560 - 
2564) และแผนปฏิบตัิราชการ
ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของจังหวัดลพบุรี 
 
 

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินแบบประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใส
ของส�วนราชการส�วน
ภูมิภาคประจําจังหวัด
ลพบุรี 

คน 70 เชิงปริมาณ 0.1339 

 

0.1339 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

กิจกรรมที่ 4 เพิ่มศักยภาพในการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ 
 

เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนิน
แบบประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใสของส�วน
ราชการส�วนภูมิภาคประจํา
จังหวัดลพบุรี 

คน 100 เชิงปริมาณ 0.1620 

 

0.1620 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

84 โครงการเสริมสร�างคุณธรรม
จริยธรรม และป:องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อลําปาง
ใสสะอาด 

     

 

  ลําปาง 

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

1. ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการด�านการป:องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
2. ร�อยละความพึงพอใจใน
การเข�าร�วมโครงการฯ ไม�
น�อยกว�าร�อยละ 70 
 

250 คน 1. ผู�เข�าร�วมโครงการ ร�อย
ละ 80 มีความพึงพอใจ 
2. จํานวนคด/ีเรื่อง
ร�องเรียนการทุจริตของ
จังหวัดลําปางลดลง 
 

0.1950 

 

0.1950 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

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

300 คน 0.2250 

 

0.2250 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 



25 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

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

100 คน 0.1050 

 

0.1050 0.0636 

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

จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ คน 100 มีความรู�ความเข�าใจใน
เกณฑ�การประเมินคุณธรรม
และความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานของหน�วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

0.1350 

 

0.1350 0.0360 ลําพูน 

86 โครงการฝ,กอบรมหลักสูตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการพัสดุภาครัฐ
และการบริหารงานด�านการเงิน
การคลังภาครัฐ ปGงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ คน 192 มีความรู�ความเข�าใจในเรื่อง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ�างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว�าด�วยการจัดซื้อจัดจ�าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

0.1450 

 

0.1450 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

ลําพูน 

87 โครงการเสริมสร�างความรู�และ
ปลูกจิตสํานึก บุคลากรจังหวัดเลย 
ไม�คดโกง 

ร�อยละ 80 เกิดจิตสํานึก
และตระหนักถึงความ
ร�ายแรงของปIญหาการ
ทุจริต 

คน  ข�าราชการและประชาชน
ทั่วไป นักเรียน นักศึกษา 
เกิดจิตสํานึกและตระหนัก
ถึงความร�ายแรงของปIญหา
การทุจริต 

0.0500 

 

0.0500 0.0500 เลย 

88 โครงการเสริมสร�างความรู�และ
ปลูกจิตสํานึก บุคลากรจังหวัดเลย 
ไม�คดโกง 

ร�อยละ 80 ของผู�เข�ารับ
การอบรมมีความรู�ความ
เข�าใจในการปฏิบัติงาน
ราชการได�อย�างถูกต�อง  
ตามระเบียบกฎหมาย 

คน 100 ผู�เข�าร�วมโครงการ มีความ
ตระหนักถึงปIญหาความ
ร�ายแรงของการทุจริต และ
ผลกระทบที่เกิดจาก       
การทุจริต มีจิตสํานึก
ต�อต�านการทุจริต 
 

0.1000 

 

0.1000 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

เลย 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

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

ร�อยละ 80 ผู�เข�ารับการ
อบรมมีความรู�วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และ
การป:องกันผลประโยชน� 
ทับซ�อน 

คน 200 เจ�าหน�าที่ในสังกัดฯ มี
คุณธรรม จริยธรรม ไม�
กระทําการทุจริตหรือมี
ผลประโยชน�ทบัซ�อน 

0.0427 

 

0.0427 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

เลย 

90 โครงการส�งเสริมความรู�และ
จรรยาบรรณข�าราชการ 

ร�อยละ 70 มีความรู� ความ
เข�าใจ ในด�านระเบียบพัสดุ 

คน 120 ดําเนินงานการปฏิบตัิ
ราชการที่ถูกต�องตาม
ระเบียบวินัยทางราชการ 
เปFนข�าราชการที่ดี 

0.0892 

 

0.0892 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

เลย 

91 โครงการประชาสัมพันธ�ป:องกัน
และแก�ไขปIญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ จังหวัด
เลย 
 

ร�อยละ 80ของผู�เข�ารับการ
อบรม ได�รับความรู�และ
ความเข�าใจ การป:องกัน
และแก�ไขปIญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

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

0.0750 

 

0.0750 0.0750 เลย 

92 โครงการฝ,กอบรมเสริมสร�าง
ค�านิยมความซื่อสัตย�สุจริตให�แก�
อาสาสมัครป:องกันภัยฝyายพลเรือน
ในการป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริตจังหวัดเลย 

ร�อยละ 80 ของผู�เข�ารับ
การอบรมได�รับการ
เสริมสร�างความรู� ความ
เข�าใจ เกี่ยวกับค�านิยมและ
ทัศนคติต�อต�านการทุจริต 

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

0.1000 

 

0.1000 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

เลย 

93 โครงการเสริมสร�างองค�ความรู� 
และปลูกจิตสํานึกในการป:องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

ร�อยละ 80 ของผู�เข�ารับการ
อบรมมีองค�ความรู�และ

ตระหนักในการป:องกันและ
ติดตามการทุจริต 

 

คน 250 ผู�เข�ารับการอบรมมีองค�
ความรู� ความเข�าใจในการ
ป:องกันและติดตามการ
ทุจริต และสามารถนํา
ความรู�ไปใช�ในการเฝ:าระวัง
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของหน�วยงาน 

0.1106 

 

0.1106 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

ศรีสะเกษ 

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

ผู�บริหารสถานศึกษา 
ข�าราชการ และบุคลากร 
และนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
มีความตระหนักรู�ในการ 
มีส�วนร�วมในการป:องกัน 

คน 700 ผู�บริหารสถานศึกษา 
ข�าราชการ และบุคลากร 
และนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
มีความตระหนักรู�ในการ 
มีส�วนร�วมในการป:องกัน 

0.4000 

 

0.4000 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

สกลนคร  
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

และปราบปรามการทุจริต 
และสามารถแยกแยะ 
ผลประโยชน�ส�วนตน 
และผลประโยชน�ส�วนรวม
ได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 

และปราบปรามการทุจริต
และสามารถแยกแยะ 
ผลประโยชน�ส�วนตน 
และผลประโยชน�ส�วนรวม
ได�ร�อยละ 80 

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

1. จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 
2. จํานวนผู�เข�าร�วม
โครงการมีความรู�ด�านการ
ป:องกัน ปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80  
3. จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ
มีค�านิยมและจิตสํานึกที่ดี
ในการป:องกันการทุจริต ไม�
น�อยกว�าร�อยละ 80 

คน 200 ผู�เข�าร�วมโครงการสามารถ
นําความรู�ที่ได�รับไปใช�
ประยุกต�ใช�ประโยชน�ใน
การปฏิบัติงานและสร�าง
ภาพลักษณ�ที่ดีให�กับจังหวัด
สงขลาต�อไป 

0.1900 

 

0.1900 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

สงขลา 
 

96 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม
และความโปร�งใสของหน�วยงาน
ภาครัฐจังหวัดสงขลา ประจําปG
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 
2. จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ
มีความรู�และความเข�าใจใน
กรอบแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใส
ของหน�วยงานภาครัฐ ไม�
น�อยกว�าร�อยละ 80 
3. ผู�เข�าร�วมโครงการ
สามารถกําหนดแนวทางใน
การขับเคลื่อนการดําเนิน 
งานตามกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใส
ของจังหวัดสงขลา ประจําปG
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

คน 80 จังหวัดสงขลาสามารถ
ดําเนินการตามกรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสของหน�วยงาน
ภาครัฐ ประจําปG
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
ได�ตามแนวทางทีส่ํานักงาน 
ป.ป.ช. กําหนด และได�รับ
คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใส
ของหน�วยงานภาครัฐ
ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ไม�น�อยกว�าร�อยละ 
80 

0.1000 

 

0.1000 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

สงขลา 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

97 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
เพื่อร�วมสร�างราชการสตูลใส
สะอาด 

1. จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 
2. จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ
มีความรู�ความเข�าใจในการ
ประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตเพิ่มขึ้นร�อยละ 80 
3. จังหวัดสตูลมีรายงานการ
ประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตและมาตรการบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต 

คน 100 หน�วยงานของรัฐในจังหวัด
สตูลบริหารงานด�วยความ
สุจริตโปร�งใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

0.1400 

 

0.1400 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

สตูล 

98 โครงการเยาวชนสตูลรุ�นใหม�ไร�
ทุจริต 

1. จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 
2. ผู�เข�าร�วมโครงการเกิด
ความตระหนักและมีส�วน
ร�วมในการต�อต�านการทุจริต
เพิ่มขึ้น 

คน 150 เยาวชนสตลูไร�ทุจริต 0.1800 

 

0.1800 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

สตูล 

99 โครงการติดตามการดําเนินงานตาม
กรอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐจังหวัดสตูล 

1. จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 
2. จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ
เกิดความตระหนักและมี
ส�วนร�วมในการดําเนินงาน
ตามกรอบ ITA เพิ่มขึ้นร�อย
ละ 80 
3. จังหวัดสตูลมีมาตรการ
สอดคล�องกับแนวทางการ
ประเมิน ITA ประจําปG
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

คน 100 หน�วยงานของรัฐในจังหวัด
สตูลบริหารงานด�วยความ
สุจริตโปร�งใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

0.1400 

 

0.1400 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

สตูล 

100 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ปลุกจิตสํานึกผู�นําชุมชนป:องกัน
การทุจริต 

1. จํานวนเรื่องร�องเรียน
เจ�าหน�าที่ของรัฐเกี่ยวกับ
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ลดลงร�อยละ 10 
2. ร�อยละ 60 ของ

คน 250 จํานวนข�าราชการถูก
ร�องเรียนกรณีฝyาฝ|น
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ข�าราชการลดลง 

0.2530 

 

0.2530 0.2430 สมุทรปราการ 
 



29 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

บุคลากรที่เข�าร�วมโครงการ
มีความเข�าใจเรื่องการ
แยกแยะผลประโยชน� 
ส�วนตน/ส�วนรวม 

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

ผู�เข�าร�วมการอบรมมีความรู�
ความเข�าใจด�านการปฏิบัติ
หน�าที่เกี่ยวกับวินัยและการ
ดําเนินการทางวินัยและ
ระเบียบที่เกี่ยวข�องในการ
ป:องกันและปราบปราม    
การทุจริตและผลประโยชน�
ทับซ�อน 

คน 120 เจ�าหน�าที่ของรัฐในจังหวัด
สมุทรสงครามได�รับความรู�
ความเข�าใจด�านการปฏิบัติ
หน�าที่เกี่ยวกับวินัยและการ
ดําเนินการทางวินัย และ
ระเบียบที่เกี่ยวข�องในการ
ป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและผลประโยชน�ทับ
ซ�อน เพื่อเปFนแนวทางการ
ปฏิบัติหน�าที่ราชการ ถือ
เปFนการป:องกันการทุจริต
อย�างหนึ่ง 

0.1298 

 

0.1298 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

สมุทรสงคราม 
 

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

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

คน 200 1. ส�วนราชการในพื้นที่
จังหวัดสมุทรสาครสามารถ
ดําเนินการก�อหนี้ผูกพันได�
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 
และสามารถปฏิบัติงานได�
อย�างปราศจากการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
2. จังหวัดสมุทรสาครมีผล
การเบิกจ�ายงบประมาณ
รายจ�ายลงทุนไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 75 

0.0925 

 

0.0925 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

สมุทรสาคร 

103 โครงการเสริมสร�างองค�ความรู� ลด
ปIญหาการกระทําผิด สร�าง
จิตสํานึกด�านคุณธรรมแก�บุคลากร
ของสํานักงานที่ดนิจังหวัด
สมุทรสาคร และสาขา 

บุคลากรของสํานักงานที่ดนิ
จังหวัดสมุทรสาครและ
สาขา ร�อยละ 80 สามารถ
นําความรู�ที่ได�จากการ
ฝ,กอบรมไปใช�ในการ

คน 126 สํานักงานทีด่ินจังหวัด
สมุทรสาครและสาขาไม�มี
เรื่องร�องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ�าหน�าที่ 

0.1124 

 

0.1124 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

สมุทรสาคร 



30 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

แยกแยะผลประโยชน�ทับ
ซ�อน ผลประโยชน�ส�วนตน
และส�วนรวมได�อย�างด ี

104 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด�านการทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจําตัว
ประชาชน 

จังหวัดสมุทรสาครไม�มีการ
ทุจริตด�านการทะเบียนฯ 
เกิดขึ้น 

คน 250 ผู�เข�ารับการฝ,กอบรมปฏิบัติ
หน�าที่ด�วยความโปร�งใส 
ซื่อสัตย� สุจริต และมี 
ธรรมาภิบาล 

0.1651 

 

0.1651  สมุทรสาคร 

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

1. จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 
2. ผู�เข�าร�วมโครงการมี
ความรู�ความเข�าใจ และ
บรรลุวัตถุประสงค�ที่กําหนด
ไว� ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 

คน 200 ข�าราชการและเจ�าหน�าที่
ของรัฐ มีความรู� ความ
เข�าใจ ประพฤติปฏิบัติตน 
โดยมีคุณธรรม จริยธรรม 
และรักษาวินัย คํานึงถึง
ประโยชน�ส�วนรวมมากกว�า
ประโยชน�ส�วนตน 

0.3884 

 

0.3884 ดําเนินการเดือน
พ.ค.-มิ.ย.62 

สระแก�ว 
 

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

ผู�เข�าร�วมโครงการไม�น�อย
กว�าร�อยละ 90 

คน 200 ผู�เข�าร�วมโครงการทุกคน 
ตระหนักรู�ในข�อกฎหมายที่
เกี่ยวข�องกับการปฏิบัติงาน 
การรักษาวินัย และการ
ปฏิบัติราชการภายใต�
กฎระเบียบข�อบังคับของ
ราชการ ไม�ก�อให�เกิดการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

0.1200 

 

0.1200 ดําเนินการ
ภายในมิถุนายน 

2562 

สระบุรี 
 

107 โครงการส�งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมข�าราชการและบุคลากร
ภาครัฐจังหวัดสระบุรีประจําปG 
2562 

ผู�เข�ารับการอบรมมีความ
พึงพอใจไม�น�อยกว�าร�อยละ 
80 

คน 300 1. ผู�เข�ารับการอบรมได�รับ
การปลูกจิตสํานึกเปFน
ข�าราชการที่ดีได�เสริมสร�าง
สมรรถนะและทักษะที่
จําเปFนสําหรับการปฏิบัติ
ราชการ ผู�เข�ารับการอบรม
ได�รับการส�งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม ได�เรียนรู�การ
ทํางานเปFนทีมและการ
พัฒนาเครือข�ายในการ

0.2360 

 

0.2360 ดําเนินการ
ภายในมิถุนายน 

2562 

สระบุรี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

ทํางานได�เรียนรู�หลักทรงงาน
ตามศาสตร�พระราชา หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนําไปใช�ในการ
ทํางานและการดําเนินชีวิต 
ซึ่งสามารถที่จะเปFนต�นแบบ
ไปขยายผลต�อไป 
2. จังหวัดสระบุรีมีเครือข�าย
คุณธรรม จากส�วนราชการ
ทุกส�วนราชการ ทั้งส�วนกลาง 
ส�วนภูมิภาค และส�วน
ท�องถิ่น เพื่อขยายผลการ
ปฏิบัติไปในทุกส�วนราชการ 
เปFนการขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรมตามแผนแม�บท
ส�งเสริมคุณธรรมแห�งชาติ 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-
2564) 

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

ผู�เข�าร�วมโครงการไม�น�อย
กว�าร�อยละ 90 

คน 200 ผู�เข�าร�วมโครงการมีการ
ปรับกระบวนทัศน� 
วัฒนธรรมและค�านิยมที่ดี 
มีความตระหนักถึงบทบาท
หน�าที่ของตนและการ
ทํางานในหน�วยงาน ที่ต�อง
คํานึงถึงความโปร�งใส ยึด
หลักคุณธรรม เห็นแก�
ประโยชน�ส�วนรวมมากกว�า
ประโยชน�ส�วนตน และ
สร�างภูมิคุ�มกันด�านจิตใจที่
จะนําไปสู�พฤติกรรมในเชิง
สร�างสรรค� ที่จะส�งผลให�
เกิดความสงบเรียบร�อยใน
หน�วยงานและสังคม 

0.1500 

 

0.1500 ดําเนินการ
ภายในมิถุนายน 

2562 

สระบุรี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

109 โครงการการป:องกันผลประโยชน�
ทับซ�อน เสริมสร�างค�านิยมสุจริต 
และต�อต�านการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานของจังหวัดสิงห�บุรี 
ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ร�อยละ 80 ของผู�เข�าร�วม
โครงการมีความรู�ความ
เข�าใจในเรื่องการป:องกัน
การทุจริตเพิ่มขึ้น 

คน 210 ข�าราชการเจ�าหน�าที่ของรัฐ
และผู�เข�าร�วมโครงการ
สามารถนําความรู�ที่ได�มา
ปฏิบัติงานได�อย�างถูกต�อง
และมีประสิทธิภาพและ
สามารถมีส�วนร�วมในการ
ผลักดันให�คนในสังคม
ต�อต�านการทุจริต 

0.3800 

 

0.3800 0.0766 สิงห�บุรี 

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

จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการมี
ความรู�ความเข�าใจใน
กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข�อง 

คน 400 1. ข�าราชการ เจ�าหน�าที่
ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
ผู�บริหารและพนักงานส�วน
ท�องถิ่น ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมมคีวามรู�
ความเข�าใจกฎหมายที่
เกี่ยวข�องกับการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ และการ
ป:องกันผลประโยชน�ทับซ�อน 
รวมทั้งการตรวจสอบ
ทรัพย�สินและหนี้สิน 
2. ทุกภาคส�วนสามารถนํา
ความรู�ไปใช�ประโยชน�ใน
การบูรณาการร�วมกันใน
การลดความเสี่ยงในการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกรูปแบบ 
3. ประชาชนได�รับ
ประโยชน�จากการ
ปฏิบัติงานที่โปร�งใส 
ปราศจากการทุจริตใน
ภาครัฐ 

0.1116 

 

0.1116 *ดําเนินการใน
วันที่ 19 มิ.ย.

62 

สุโขทัย 
 

111 โครงการฝ,กอบรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการด�านการ
ป:องกัน ปราบปรามการทุจริตและ

หน�วยงานภาครัฐ และ
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น
ในจังหวัดสุโขทัยมี

คน 200 1. ข�าราชการ เจ�าหน�าที่
ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
ผู�บริหารและพนักงานส�วน

0.0576 
 

0.0576 *ดําเนินการใน
วันที่ 25 มิ.ย.

62 

สุโขทัย 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

ประพฤติมิชอบของหน�วยงาน
ภาครัฐในจังหวัดสุโขทัย 

แผนปฏิบัติราชการด�านการ
ป:องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของหน�วยงานที่สอดคล�อง
กับแผนปฏิบัติราชการด�าน
การป:องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของจังหวัดสุโขทัย 

ท�องถิ่น ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมมคีวามรู�
ความเข�าใจเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
การถ�ายทอดยุทธศาสตร�
และแผนสู�การปฏิบัติ
นโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงานด�านการป:องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
2. ทุกภาคส�วนสามารถนํา
ความรู�ไปใช�ประโยชน�ใน
การ บูรณาการร�วมกันใน
การลดความสี่ยงในการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกรูปแบบ 
3. ประชาชนได�รับ
ประโยชน�จากการ
ปฏิบัติงานที่โปร�งใส 
ปราศจากการทุจริตใน
ภาครัฐอย�างเปFนรูปธรรม
และยั่งยืน 

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

ร�อยละ 80 ของผู�เข�าร�วม
โครงการมีความรู�ในการ
เพิ่มทักษะการให�บริการ 
(Service mind) ให�กับ
ผู�ปฏิบัตงิานด�านการ
ให�บริการและมีจิตสํานึก
ร�วมในการป:องกันการ
ทุจริตของหน�วยงานภาครัฐ 

คน 200 ผู�เข�าร�วมโครงการตาม
เป:าหมายไม�น�อยกว�าร�อย
ละ 80 ของกลุ�มเป:าหมาย
ที่กําหนด 

0.1248 

 

0.1248  สุพรรณบุรี 

113 โครงการอบรมเพื่อเสริมสร�างให�
ความรู�ด�านการป:องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให�กับข�าราชการ และเจ�าหน�าที่รัฐ 

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

คน 200 บุคลากรภาครัฐในจังหวัด
สุพรรณบุรี บูรณาการความ
ร�วมมือในการเสริมสร�าง
ความเข�มแข็งด�านคุณธรรม

0.1246 

 

0.1246  สุพรรณบุรี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

จริยธรรมภายใต�หลักธรร
มาภิบาล เพื่อป:องกันและลด
ช�องโอกาสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและบุคลากร
ภาครัฐในจังหวัดสุพรรณบุรี
ยึดถือและปฏิบัติตนในอันที่
จะมุ�งมั่นปฏิบัติหน�าที่ด�วย
ความซื่อสัตย� สุจริต เสมอ
ภาค และเปFนธรรม เพื่อ
สร�างความเชื่อมั่นและ
ศรัทธาต�อประชาชน 

114 โครงการเสริมสร�างความรู�และ
ปลูกจิตสํานึกในการควบคุม
ภายในเพื่อป:องกันการทุจริตใน
หน�วยงานภาครัฐประจําปG
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

คน 202 ส�วนราชการสามารถ
ดําเนินการด�านการควบคุม
ภายในให�เปFนไปตาม
หลักเกณฑ�ที่กระทรวง-  
การคลังกําหนดอย�างมี
ประสิทธิภาพ นําไปสู�
องค�กรแห�งความโปร�งใส 
ลดการทุจริตคอร�รัปชั่น 

0.1042 

 

0.1042 0.1042 สุรินทร� 
 

115 โครงการส�งเสริมการปลุกจิตสํานึก
ในการป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจําปGงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ผู�เข�าร�วมโครงการได�รับการ
เสริมสร�างความรู�ความ
เข�าใจเกี่ยวกับค�านิยมและ
ทัศนคติต�อต�านการทุจริต 

คน 180 ผู�เข�าร�วมโครงการมีระดับ
ความพึงพอใจไม�ต่ํากว�า
ร�อยละ 80 

 0.1051 

 

 0.1051 ยังไม�ได�ดําเนิน
โครงการ 

สุรินทร� 

116 โครงการประชาสัมพันธ� สร�างการ
รับรู� เสริมสร�างคุณธรรม จริย-
ธรรมและจิตสํานึกในการต�อต�าน
การทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มีสื่อเพื่อการเผยแพร�
เกี่ยวกับการต�อต�านการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ
ที่เผยแพร� 
สู�ประชาชนกลุ�มเป:าหมาย 

 เผยแพร�
ผ�านสื่อ
ประชา     
สัมพันธ� 

ประชาชนได�รับความรู�มี
จิตสํานึกที่ดีเกี่ยวกับการ
ต�อต�านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ไปใช�
ประโยชน�ในชีวิตประจําวัน 

 0.0360 

 

 0.0360 ยังไม�ได�ดําเนิน
โครงการ 

สุรินทร�   

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

     

 

 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

หนองคาย 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

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

เจ�าหน�าที่ของรัฐทั้ง
ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค 
และองค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่นมีความรู�ในการ
วิเคราะห�ความเสี่ยง
สามารถกําหนดมาตรการ
ป:องกันการทุจริตใน
หน�วยงานได� 

คน 120 หน�วยงานภาครัฐมีการ
วิเคราะห�ความเสี่ยงและ
สามารถนําไปใช�ประโยชน�
ในการปฏิบัติงานด�วยความ
โปร�งใส ปลอดการทุจริต 

0.1000 

 

0.1000  

กิจกรรมที่ 2 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด�าน
การจัดซื้อจัดจ�างด�วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส�และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ�าหน�าที่ 

ร�อยละ 80 เจ�าหน�าที่ของ
รัฐที่เข�ารับการอบรม
สามารถ 
วิเคราะห�ความเสี่ยงและ
กําหนดมาตรการแนวทาง
ในหน�วยงานได� 

คน 136 เจ�าหน�าที่ของรัฐที่เข�ารับ
การฝ,กอบรมมีความรู� 
ความเข�าใจสามารถ
แก�ปIญหาในการปฏิบัติ
หน�าที่ที่เกี่ยวข�องได�ทันต�อ
สถานการณ�ปIจจุบัน ซึ่งเปFน
การป:องกันการทุจริตมิให�
เจ�าหน�าที่ของรัฐกระทํา
ความผิด และแก�ไขปIญหา
จากการปฏิบัติงาน 

0.1294 

 

0.1294  

กิจกรรมที่ 3 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 
จังหวัดหนองคาย 

ร�อยละ 80 ของผู�เข�ารับการ
อบรมได�รับทราบถึงข�อ 
บกพร�องต�าง ๆ ที่จะสะท�อน
จากเครื่องมือที่ใช�ในการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงาน
ของหน�วยงานภาครัฐ 

คน 80 เจ�าหน�าที่ภาครัฐในจังหวัด
หนองคายนําความรู� และ
เครื่องมือการประเมิน มา
ปรับปรุงพัฒนาหน�วยงาน
ภาครัฐ ให�มีความโปร�งใส 
เปFนธรรม ปลอดจากการ
ทุจริต 

0.0800 

 

0.0800  

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

ร�อยละ 80 ของ
กลุ�มเป:าหมาย 
เข�าร�วมโครงการ 

คน 200 ผู�เข�าร�วมโครงการฝ,กอบรมมี
ความรู�ความเข�าใจในการ
พัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยมีคุณลักษณะ
เปFนข�าราชการยุคใหม�ที่ยึด
มั่นในความถูกต�องชอบธรรม 
มีคุณธรรม และจริยธรรม 

0.0990 

 

0.0990 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

หนองบัวลําภู 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

119 โครงการสร�างผู�นําเฝ:าระวัง
หมู�บ�านและชุมชนโปร�งใสไร�การ
ทุจริต ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จังหวัดหนองบัวลําภู 

สมาชิกเครือข�ายเฝ:าระวัง
การทุจริตมีความรู� ความ
เข�าใจ และสามารถติดตาม
สอดส�องการปฏิบัติราชการ
ของหน�วยงานภาครัฐได�
อย�างมีประสิทธิภาพ 

คน 200 ทําให�การทุจริตของ
หน�วยงานภาครัฐลดลงหรือ
หายไปจากระบบราชการ
ไทย 

0.1348 

 

0.1348 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

หนองบัวลําภู 

120 โครงการวินัยต�อตนเองสร�างสังคม
สุจริต 

ร�อยละ 80 ของ
กลุ�มเป:าหมายเข�าร�วม
โครงการ 

คน 400 ผู�เข�าร�วมโครงการมีความรู�
ความเข�าใจเรื่องวินัยและ
ปฏิบัติตนเปFนแบบอย�างที่ดี
แก�เยาวชน 

0.1197 

 

0.1197 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

อ�างทอง 
 

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

ร�อยละ 81 ของ
กลุ�มเป:าหมายเข�าร�วม
โครงการ 

คน 400 ผู�เข�าร�วมโครงการโครงการ
มีความรู�ความเข�าใจ
คุณธรรมหลักทั้ง 4 
ประการและนําไปใช� 

0.2736 

 

0.2736 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

อ�างทอง 

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

มีผู�เข�าร�วมรับการอบรม
ตามโครงการฯ ร�อยละ 90 
จากเป:าหมาย 

คน 550 ผู�เข�าร�วมโครงการมีค�านิยม
และจิตสํานึกต�อต�านการ
ทุจริต (พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา) สามารถแยก
ระหว�างผลประโยชน�ส�วนตัว
และผลประโยชน�ส�วนรวม 

0.3592 
 

 

0.3592 
 

ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

อุดรธานี 

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

ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําโครงการเสริมสร�าง
ความรู�ฯ 

คน 140 ผู�เช�ารับการอบรมนํา
ความรู�ไปใช�ในการ
ปฏิบัติงาน ร�อยละ 90 

0.1161 

 

0.1161 0.1130 อุทัยธานี 
 

124 โครงการ "พัฒนาเพื่อยกระดับ
คุณธรรม จริยธรรมของข�าราชการ 
และบุคลากรภาครัฐในจังหวัด
อุทัยธานี 

เครือข�ายภาครัฐที่เข�ารับ
การอบรม จํานวน 120 
คน มีค�านิยมที่ดี ร�วมคิด 
ร�วมต�านทุจริต 

คน 120 ร�อยละ 80 เครือข�ายภาครัฐ
ที่เกี่ยวข�องมภูมิคุ�มกันด�าน
จิตใจที่จะนําไปสู�พฤติกรรม
ในเชิงสร�างสรรค�และพัฒนา
ระบบราชการ 

0.1000 

 

0.1000 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

อุทัยธานี 
 

125 โครงการเสริมสร�างความรู� เรื่อง
ราคากลาง ตามพระราชบัญญัติ

ผู�เข�าร�วมโครงการมีความ
พึงพอใจในภาพรวม

คน 140 ความเสี่ยงและความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก

0.0638 
 

0.0638 0.0515 อุทัยธานี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

การจัดซื้อจัดจ�างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

โครงการตั้งแต�ร�อยละ 80 
ขึ้นไปจากแบบประเมิน
โครงการฯ 

การคํานวณราคากลาง 

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

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

คน 150 บุคลากรที่เข�าร�วมอบรม มี
ความรู� ความสามารถ มี
เทคนิคสื่อสาร การให�ข�อมูล
และบริการที่ดีแก�ประชาชน 

0.1299 

 

0.1299 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

อุตรดิตถ� 

127 โครงการประชาสัมพันธ�การ
ป:องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

จํานวนของผลผลติที่
กําหนดจํานวน 1 ตอน 

คน 2000 สนง. ประชาสัมพันธ� 
สามารถเผยแพร�คลิปวิดีโอ
ต�อต�านการทุจริตระบบ
อินเตอร�เน็ตได�ทั่วถึง ไม�
น�อยกว�า 2000 คน 

0.0100 

 

0.0100 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

อุตรดิตถ� 

128 โครงการอบรมให�ความรู�ระเบียบ
กฎหมายเกี่ยวกับการป:องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบแก�กํานัน ผู�ใหญ�บ�าน ฯลฯ 
เพื่อสร�างเครือข�ายกํานัน 
ผู�ใหญ�บ�าน ฯลฯ ต�อต�านและเฝ:า
ระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
อําเภอเมืองอุตรดิตถ� 

กํานัน ผู�ใหญ�บ�าน ทุกตําบล 
ทุกหมู�บ�าน ในอําเภอเมือง
อุตรดิตถ� มีความรู�เกี่ยวกับ
การป:องกันและปราบปราม
การทุจริต มีจริยธรรม      
ในการทํางาน 

คน 500 อําเภอเมืองอุตรดิตถ� มี
เครือข�ายในการต�อต�านการ
ทุจริตฯ ครอบคลุมทุก
ตําบล ทุกหมู�บ�าน 

0.1250 

 

0.1250 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

อุตรดิตถ� 

129 โครงการอบรมแนวทางการจัดซื้อ
จัดจ�างและการบริหารพัสดุ 
ประจําปGงบประมาณ 2562 

กลุ�มเป:าหมายเข�ารับการ
อบรมไม�น�อยกว�าร�อยละ 
90 

คน 200 บุคลากรมีความรู�ความ
เข�าใจและสามารถนําไป
ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
ฉบับใหม�ได� 

 0.0682 

 

 0.0682 0.0682 อุตรดิตถ� 

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

จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ คน 600 ผลผลิต:จํานวนผู�เข�าร�วม
โครงการ จํานวน 608 คน 
คิดเปFนร�อยละ 100 ระดับ
ความพึงพอใจอยู�ในระดับ
ค�อนข�างมากถึงมาก ร�อยละ 
92.00  
ผลสัมฤทธิ์:ผู�เข�าร�วม
โครงการฯมีความรู�ความ
เข�าใจ มีทัศนคติและค�านิยม

0.3650 

 

0.3650 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

อุบลราชธาน ี
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

ไม�ยอมรับการทุจริตและร�วม
แรงร�วมใจกันเปFนเครือข�าย
การตรวจสอบและต�อต�าน
การทุจริตในพื้นที่ คิดเปFน
ร�อยละ 97.00 

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

ร�อยละ 80 ของข�าราชการ
และเจ�าหน�าที่ของส�วน
ราชการประจาํจังหวัด
อํานาจเจริญ  
หน�วยงานรัฐวิสาหกจิ 
หน�วยงานภาคเอกชน 
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น 
อําเภอ สถาบัน 
การศึกษา เข�าใจเกีย่วกับ
การจัดทําแผนงานและ
มาตรการด�านการป:องกัน
และปราบปราม 
การทุจริตการถ�ายทอด
ยุทธศาสตร� นโยบายและ
แผนระดับชาติสู�การปฏิบัติ 
และมีเครือข�าย 
ต�อต�านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

คน 400 จังหวัดอํานาจเจริญมี
แผนงานและมาตรการด�าน
การป:องกันและปราบปราม
การทุจริตของ 
จังหวัดอํานาจเจริญ 
ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และมีเครือข�าย
ต�อต�านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

0.1700 

 

0.1700 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

อํานาจเจริญ 

132 โครงการส�งเสริมความรู�ความ
เข�าใจเกี่ยวกับการป:องกันและ
แก�ไขปIญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให�แก�กํานัน
ผู�ใหญ�บ�าน 

ร�อยละ 80 ของกาํนัน
ผู�ใหญ�บ�านมีความรู�ความ
เข�าใจเกี่ยวกับการป:องกัน
และแก�ไขปIญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

คน 194 กํานันผู�ใหญ�บ�านมีความรู�
ความเข�าใจเกีย่วกบัการ
ป:องกันและแก�ไขปIญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

0.0500 

 

0.0500 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

อํานาจเจริญ 

133 โครงการป:องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร�รัปชั่นและ
เสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรม
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
อํานาจเจริญ ประจําปGงบประมาณ 

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

คน 20 (1) สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอํานาจเจริญเปFน
องค�กรคุณธรรม ปลอดจาก
การทุจริต 
(2) ข�าราชการและ
เจ�าหน�าที่ของสํานักงาน

0.0500 

 

0.0500 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

อํานาจเจริญ 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

พ.ศ. 2562 วัฒนธรรมจังหวัด
อํานาจเจริญน�อมนําหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
เปFนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานด�วยความซื่อสัตย� 
สุจริต โปร�งใส 

134 โครงการประชาสัมพันธ�การ
ต�อต�านการทุจริตและประพฤติ     
มิชอบ 

ร�อยละ 80 ของจาํนวน
ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
อํานาจเจริญพบเห็น 
Infographic  
ต�อต�านการทุจริต 

คน บุคคล
ทั่วไป 

ผู�รับบริการกลุ�มเป:าหมายที่
รับรู�เนื้อหายุทธศาสตร�ชาติ
และนโยบายสําคัญของ
รัฐบาลเกี่ยวกบัการป:องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เผยแพร�สู�
ประชาชน 

0.0100 

 

0.0100 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

อํานาจเจริญ 

ยุทธศาสตร7ที่ 1 “สร�างสังคมที่ไม9ทนต9อการทุจริต” 
กลยุทธ7ที่ 3 ประยุกต7หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปCนเครื่องมือต�านทุจริต 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรกรม
ส�งเสริมการปกครองท�องถิ่นในการ
ปฏิบัติราชการบนหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

1. จํานวนผู�เข�ารับการ
ฝ,กอบรมโครงการพัฒนา
บุคลากรกรมส�งเสริมการ
ปกครองท�องถิ่นในการ
ปฏิบัติราชการบนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ไม�น�อยกว�า 500 คน 
2. ร�อยละของผู�เข�ารับ    
การฝ,กอบรมที่ผ�านเกณฑ�
การทดสอบเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไม�น�อยกว�า       
ร�อยละ 60 

คน 500 1. ดําเนินการจัดฝ,กอบรม
แล�วจํานวน 3 รุ�น รวม 
251 คน 
2. ผู�เข�ารับการฝ,กอบรม
ผ�านเกณฑ�การทดสอบ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ร�อยละ 
94.82 

4.2060 

 

4.2060 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

สถ. 

2 โครงการพัฒนาระบบและจัดการ
องค�ความรู�การป:องกันการทุจริต
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ร�อยละของผู�ผ�านการ
อบรมนําความรู�ไปใช�ในการ
ดําเนินชีวิต 
2. ร�อยละของข�อร�องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิ

คน 110 1. ผู�เข�ารับการอบรม
ความรู�มีความซื่อสัตย�สุจริต
ในการดําเนินชีวิต 
2. ผู�ผ�านการอบรมความรู�
สามารถนําความรู�ไป

0.0670 

 

0.0670 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

จันทบุรี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

ชอบของเจ�าหน�าที่ ที่ผ�าน
การอบรมความรู� 
3. ร�อยละของข�อร�องเรียน
การทุจริตและประพฤติ      
มิชอบของอาสาสมัคร 
คุมประพฤติและเครือข�าย
ยุติธรรมชุมชน 

เผยแพร�และสร�างเครือข�าย
ต�อต�านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

3 โครงการข�าราชการรุ�นใหม� หัวใจ
พอเพียงต�านทุจริต 

ข�าราชการบรรจุใหม�และ
พนักงานราชการ จํานวนไม�
น�อยกว�าร�อยละ 80 ของ
แบบสอบถาม 
 

คน 250 ข�าราชการบรรจุใหม�และ
พนักงานราชการและ
สมาชิก  
= STRONG – จิตพอเพียง
ต�านทุจริตเข�าร�วมกิจกรรม 

0.1500 

 

0.1500 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

ชุมพร 

4 โครงการสัจธรรมนําชีวิตสู�วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร�อยละของระดับความพึง
พอใจของผู�เข�ารับการ
อบรมไม�ต่ํากว�าร�อยละ 80 

คน 50 1. เจ�าหน�าที่ของรัฐปฏิบัติ
หน�าที่ด�วยความถูกต�อง 
และมีจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติงานด�วยความ
ซื่อสัตย�สุจริต 
2. เกิดธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงานราชการอย�าง
เปFนรูปธรรม 
3. เจ�าหน�าที่ของรัฐได�น�อม
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช�ในการดําเนิน
ชีวิต และปฏิบัติงานด�วย
ความซื่อสัตย�สุจริต มี
ภูมิคุ�มกันที่ดีและเปFนพลัง
ของแผ�นดิน 

0.1786 

 

0.1786 -  
(ดําเนินการ 

จัดอบรม ในห�วง
เดือน มิ.ย. 62) 

ตรัง 

5 โครงการเสริมสร�างความรู�ตามรอย
พระราชดําริ 

จํานวนของหน�วยงานที่ร�วม
เปFนเครือข�ายต�อต�านการ
ทุจริต 

100 1 รุ�น บุคลากรร�วมเปFนเครือข�าย
ต�อต�านการทุจริต 

0.0744 
 

0.0744 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

นราธิวาส 
 

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
แนวทางการพัฒนาไปสู�สังคม

ร�อยละของผู�ผ�านการอบรม
สามารถปฏิบัติงานตาม

คน 560 ผู�ผ�านการอบรมสามารถ
เปFนโค�ชให�แก�ตําบล      

0.5520 
 

0.5520 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

ประจวบคีรีขันธ� 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

สุจริต สังคมวิถีชีวิตพอเพียง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ� สําหรับ
โค�ชสังคมสุจริต และโค�ชสังคมวิถี
ชีวิตพอเพียง 

หลักเกณฑ�ที่กําหนดไว�ใน
ตัวแบบสงัคมสุจริตและตัว
แบบสังคมวิถีชีวิตพอเพียง
ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

และท�องถิ่นที่เข�าร�วม
โครงการจํานวน             
8 อําเภอ 24 ตําบล 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ
หน�วยงานส�วนภูมิภาคในการ
ป:องกันการทุจริต โดยหลักบริหาร
จัดการภาครัฐและหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จังหวัดพังงานผ�านเกณฑ�
การประเมินบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

คน 60 ส�วนราชการส�วนภูมิภาค
ภายในจังหวัดพังงา
ดําเนินงานอย�างมี
ประสิทธิภาพและมีความ
โปร�งใส 

0.2081 

 

0.2081 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

พังงา 

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

ร�อยละผู�เข�าร�วมการอบรม 
(ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90) 

คน 250 ข�าราชการและเจ�าหน�าที่ที่
เข�ารับการฝ,กอบรมมี
ความรู�ความเข�าใจและ
ตระหนักถึงปIญหาการ
ทุจริตคอร�รัปชั่นส�งผลให�
ปIญหาการร�องเรียนลดลง 

0.1262 

 

0.1262 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

ราชบุรี 

9 โครงการเสริมสร�างความรู�การ
ป:องกันและปราบปรามการทุจริต 
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร�อยละ 75 ของผู�เข�ารับ
การอบรม ได�รับการ
เสริมสร�างความรู�ในการ
น�อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเปFน
แนวทางในกรดําเนินชีวิต 

คน 50 ผู�เข�าร�วมโครงการ ได�รับ
การเสริมสร�างความรู�ใน
การน�อมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เปFน
แนวทางในการดําเนินชีวติ 
พอเพียง 

0.0218 

 

0.0218 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

เลย 

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

1. จํานวนผู�เข�าร�วม
โครงการไม�น�อยกว�าร�อยละ 
80 
2. ความพึงพอใจของผู�เข�า
รับบริการและผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย ไม�น�อยกว�าร�อยละ 
80 

คน 150 1. ข�าราชการและบุคลากร
ของจังหวัดดํารงชีวิตด�วย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอเพียง 
2. บุคลากร ภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
ที่ปฏิบัติงานด�านการให� 
บริการ มีเทคนิคการสื่อสาร
และศิลปะการให�ข�อมูลที่ดี
ซึ่งเปFนที่พึงพอใจแก�ผู�ที่รับ
บริการ และสามารถตอบ

0.1664 

 

0.1664 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

สระแก�ว 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

คําถามหรือข�อร�องเรียนโดย
ลดการต�อต�าน การใช�
อารมณ�ของผู�รับบริการ 
3. ประชาชนมีความพึง
พอใจต�อการปฏิบัติราชการ
ของเจ�าหน�าที่ของรัฐ 

11 โครงการการปลูกค�านิยมและ
จิตสํานึกโดยยึดแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงตามศาสตร�พระราชา 

ร�อยละ 80 ของผู�เข�าร�วม
โครงการมีความเข�าใจใน
หลักคิดและการปฏิบัติตน
ในการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

คน 200 ผู�เข�าร�วมโครงการตาม
เป:าหมาย ไม�น�อยกว�าร�อย
ละ 80 ของกลุ�มเป:าหมาย
ที่กําหนด 

0.1224 

 

0.1224 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

สุพรรณบุรี 
 

12 โครงการการน�อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปFนแนวทางใน
การดําเนินชีวิต 

ผู�เข�าร�วมโครงการมีความรู�
ทักษะในการนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงการดําเนินชีวิต
และประกอบอาชีพ 

คน 550 ผู�เข�าร�วมโครงการมีทักษะ
ในการนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู�การ
ปฏิบัติไปใช�ในการดําเนิน
ชีวิตและประกอบอาชีพได� 

0.2539 

 

0.2539 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

สุราษฎร�ธานี 

ยุทธศาสตร7ที่ 1 “สร�างสังคมที่ไม9ทนต9อการทุจริต” 
กลยุทธ7ที่ 4 เสริมพลังการมีส9วนร9วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส9วนเพื่อต9อต�านการทุจริต 

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

เจ�าหน�าที่ อาสาสมัครคุม
ประพฤติ เครือข�ายยุติธรรม
ชุมชน ร�อยละ 90 มี
ความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับ
การต�อต�านการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ประจําปG
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

คน 100 เจ�าหน�าที่ อาสาสมัครคุม
ประพฤติ เครือข�ายยุติธรรม
ชุมชน ร�อยละ 90 มี
ความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับ
การต�อต�านการทุจริต และ
สมัครสมาชิกเครือข�าย
ต�อต�านการทุจริต 

0.0965 

 

0.0965 0.0965 กาญจนบุรี 

2 โครงการเสริมสร�างเครือข�าย
ป:องกันและปราบปรามการทุจริต
ด�วยเศรษฐกิจพอเพียง 

สมาชิกเครือข�ายเฝ:าระวัง
เตือนภัยการทุจริตมีความรู�
ความเข�าใจ และสามารถ
ติดตามสอดส�องการปฏิบัติ
ราชการของหน�วยงาน
ภาครัฐได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ 

คน 500 ทําให�การทุจริตของ
หน�วยงานภาครัฐลดลงหรือ
หายไปจากระบบราชการ
ไทย 

0.2997 

 

0.2997 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

กาฬสินธุ� 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

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

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

คน 150 เครือข�ายเจ�าหน�าที่ของรัฐมี
จิตสํานึกมีค�านิยมต�อต�าน
การทุจริตและยึดหลักธรร
มาภิบาลในการปฏิบัตงิาน  

0.1037 

 

0.1037 0.1008 กําแพงเพชร 
 

4 โครงการพัฒนาเครือข�ายขอนแก�น
ใสสะอาดต�อต�านการทุจริต 

1. ประชาชนมีจิตสํานึก
และส�วนร�วมฯ 
2. มีการร�วมกลุ�ม/ชมรมใน
ระดับอําเภอ 

คน 520 1. ชุมชน/อําเภอใสสะอาด 
2. การดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐมีความ
โปร�งใส 

0.4079 

 

0.4079 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

ขอนแก�น 
 

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

สตรีในเขตพื้นที่ตําบลวัง
ใหม� และเจ�าหน�าที่ของรัฐ
สังกัดองค�การบริหารส�วน
ตําบลวงัใหม�ที่ได�เข�ารับการ
อบรมมีความรู� มีศักยภาพ 
มีส�วนร�วมเกี่ยวกับการสร�าง
เครือข�ายในการเฝ:าระวัง
ต�อต�านการทุจริตรวมทั้ง
ได�รับการแสวงหาความรู�
และแนวคิดใหม� ๆ ให�กับ
ตนเองเพื่อนําไปประยุกต�ใช�
ให�เกิดประโยชน�ต�อตนเอง 
ครอบครัวและสังคม 
สามารถทําหน�าที่เปFนแกน
นําในการรณรงค�ประชา-
สัมพันธ�สร�างกระแส
เกี่ยวกับการต�อต�านการ
ทุจริตในสังคมได�เพิ่มขึ้น
ร�อยละ 80 

คน 82 
 

กลุ�มเป:าหมายได�รับความรู�
บนพื้นฐานวิธีการสร�าง
เครือข�ายในการต�อต�านการ
ทุจริต และสามารถนําไป
ถ�ายทอดต�อได� 

0.1385 

 

0.1385 0.1120 จันทบุรี 
 

 (ดําเนิน
โครงการ 

วันที่ 10 - 11 
พ.ค.62) 

ทําเรื่องยืมเงิน
จังหวัด 2 พ.ค.

62  
ยอด 112,000 
บาทยอดที่เหลือ

เบิกจ�ายหลัง
ดําเนินโครงการ

แล�วเสร็จ 

6 โครงการเสริมสร�างความรู�ด�านการ
ป:องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบและสร�าง
เครือข�ายประชารัฐ ต�อต�านการ
ทุจริต ประจําปG พ.ศ. 2562 

ร�อยละของเครือข�ายภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เข�ามามี
ส�วนร�วมในการต�อต�านและ
เฝ:าระวังการทุจริตประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ 

คน 100 มีการทุจริตประพฤติมิชอบ
ลดลง 

0.0990 

 

0.0990 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

ชุมพร 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

7 โครงการสร�างความตระหนักรู�การ
ป:องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบให�แก�เครือข�าย
ภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม� 
ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ร�อยละ 80 ของจํานวน
เครือข�ายภาคประชาชนที่
เข�าร�วมโครงการ ไม�มีการ
ให�สินบน หรือถูกเรียกรับ
สินบนจากเจ�าหน�าที่ของรัฐ 

คน 160 ประชาชนเกิดความตระหนัก
และเข�ามามีส�วนร�วมในการ
เฝ:าระวัง ป:องกันและ
ติดตามการทุจริตภาครัฐ 
โดยร�วมเปFนเครือข�ายภาค
ประชาชนต�อต�านการทุจริต
ของจังหวัด 

0.1534 

 

0.1534 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

เชียงใหม� 
 

8 โครงการเสริมสร�างความเข�มแข็ง
ให�กับเครือข�ายด�านการป:องกัน
และปราบปรามทุจริตในส�วน
ราชการจังหวัดเชียงใหม� ประจําปG
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ร�อยละ 80 ของจํานวน
ข�าราชการ ที่เข�าร�วม
โครงการ ไม�ถูกร�องเรียน/
ดําเนินการทางวินัยเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

คน 100 ข�าราชการในจังหวัด
เชียงใหม�มีส�วนร�วมในการ
ต�านทุจริต เกิดสังคมต�าน
ทุจริต สามารถปกป:อง
ผลประโยชน�ของชาติและ
ประชาชนได�อย�างรวดเร็ว
เปFนธรรม และเท�าเทียม 

0.0696 

 

0.0696 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

เชียงใหม� 
 

9 โครงการเสริมสร�างศักยภาพ
เครือข�ายเฝ:าระวังการต�อต�านการ
ทุจริต 

ผู�เข�าร�วมโครงการไม�น�อย
กว�าร�อยละ 80 สามารถนํา
ความรู�ที่ได�ไปปฏิบัติงานใน
พื้นที่และเกิดเปFนเครือข�าย
ในการสร�างสังคมที่ไม�ทน
ต�อการทุจริต 

คน 150 จํานวนเรื่องกล�าวหา
ร�องเรียนที่เกี่ยวข�องกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของรัฐลดลงจากปGที่ผ�านมา 

0.1512 

 

0.1512 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

ตาก 
 

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

ร�อยละ 80 ของผู�เข�าร�วม
โครงการมีความเข�าใจและ
ตระหนักถึงบทบาทและ
ความสําคัญของตนเองใน
การมีส�วนร�วมเฝ:าระวัง
ป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และเข�าร�วมเปFน
เครือข�ายประชารัฐต�อต�าน
การทุจริตจังหวัดนครนายก 

คน 100 เครือข�ายประชารัฐต�อต�าน
การทุจริตจังหวัดนครนายก
มีการเติบโตขยายวงกว�าง 
และมีการเคลื่อนไหว 
ร�วมกันขับเคลื่อนการ
ป:องกันและแก�ไขปIญหา
การทุจริตในพื้นที่อย�าง
ต�อเนื่อง 

0.1690 

 

0.1690 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

นครนายก 

11 โครงการขยายผลเครือข�ายพัฒนา
ชุมชนใสสะอาด จังหวัดนครพนม 

๑. หมู�บ�าน/ชุมชน  ได�รับ
การประกาศเปFนหมู�บ�าน/
ชุมชนใสสะอาด ปG ๖๒  

คน 400 1. ต�อยอดและขยายผล
พัฒนาชุมชนใสสะอาด สู�
หมู�บ�าน/ชุมชนและกลุ�ม

0.4019 
 

0.4019 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

นครพนม 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

จํานวน ๑๒  หมู�บ�าน 
๒. กลุ�มองค�กร  ได�รับการ
ประกาศเปFนกลุ�มองค�กรใส
สะอาด ปG ๖๒  จํานวน ๑๒  
หมู�บ�าน 

องค�กร บนพื้นที่การดํารง 
ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และ
การตระหนักรู�ในพิษภัยของ
การทุจริต และนําไปสู�การ
เปFนชุมชนแห�งความสุขและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 
๒. หมู�บ�าน/ชุมชนและกลุ�ม
องค�กรในจังหวัดนครพนม 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
ประพฤติตนตามมาตรฐาน 
ทางคุณธรรม มีการบริหาร
จัดการเปFนไปตามหลัก
ความโปร�งใสและสามารถ
ตรวจสอบได� 

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

จังหวัดนครราชสีมา มี
เครือข�ายประชารัฐต�อต�าน
การทุจริตจํานวนไม�น�อย
กว�า 300 คน 

คน 300 องค�การต�อต�านการทุจริตมี
ความเข�มแข็ง 
 
 

0.2218 

 

0.2218 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

นครราชสีมา 
 

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

ร�อยละของบุคลากรมี
คุณธรรมตามรอยพระยุคล
บาททํางานด�วยความ
ซื่อสัตย�สุจริต มีประสิทธ-ิ
ภาพถูกต�องเปFนธรรม 

200 1 รุ�น บุคลากรที่มีความรู�ตามรอย
พระราชดําริและผ�านการ
อบรมเพิ่มขึ้น 

0.1269 

 

0.1269 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

นราธิวาส 
 

14 โครงการส�งเสริมและสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนว
ทางการสร�าง "จังหวัดใสสะอาด 
อําเภอใสสะอาด" จังหวัดน�าน  

ร�อยละความผิดพลาดของ
เจ�าหน�าที่ที่ได�รับมอบหมาย
ให�ปฏิบัติงานลดลง ร�อยละ 
80 
 

คน 
 

200 เจ�าหน�าที่ของรัฐและ
เครือข�ายในจังหวัดน�านมี
ส�วนร�วมในการส�งเสริมและ
สนับสนุนการต�อต�านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามแนวทางการสร�าง 
“จังหวัดใสสะอาด อําเภอ     
ใสสะอาด” 

 

 

  น�าน 

 กิจกรรม การอบรมสัมมนา
เสริมสร�างความรู�การจัดซื้อจัดจ�าง
แก� จนท.ที่มิใช� จนท.พัสดุ 
 

   0.1821 
 

 

0.1821 
 

0.17395 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

 กิจกรรม การอบรมสัมมนา
ขับเคลื่อน ITA 
 

คะแนนหน�วยงานผ�าน      
การประเมิน ITA 
 

คน 
 

80 0.1056 
  

0.1056 
 

0.0826 

 กิจกรรม การอบรมสัมมนา
เสริมสร�างเครือข�ายธรรมาภิบาล
จังหวัด 

ร�อยละที่เพิ่มขึ้นของ
เครือข�ายธรรมาภิบาลใน
การสอดส�องดูแลให�
หน�วยงานและเจ�าหน�าที่
ของรัฐปฏิบัติหน�าที่ให�
เปFนไปตามหลักธรรมาภิ
บาล ร�อยละ 20 

คน 80 0.0954 

 

0.0954  

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

1.ข�าราชการ พนักงาน
เจ�าหน�าที่ของรัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม และสื่อมวลชนใน
พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ มี
ความรู�ความเข�าใจกําหนด
ช�องทางในการเผยแพร�
ยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการ
ป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย�างยั่งยืน 
2.ร�อยละ 80 ของ
ผู�เข�าร�วมสัมมนาเชงิ
ปฏิบัติการเพื่อสร�าง
เครือข�ายประชารัฐต�อต�าน
การทุจริตจังหวัดบึงกาฬมี
จิตสํานึกรับผิดชอบใน
ประโยชน�ของทุกภาคส�วน 
รวมถึงมีค�านิยมและ
ทัศนคติและต�อต�านการ
ทุจริตในภาครัฐ 

คน 1400 ข�าราชการเจ�าหน�าที่ของ
หน�วยงานราชการ 
หน�วยงานภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม สถาบัน 
การศึกษาในจังหวัดบึงกาฬ 
ตระหนักและให�ความ 
สําคัญในการประพฤติ
ปฏิบัติตน โดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนการมีส�วน
ร�วมในการเฝ:าระวังและการ
ตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

0.5900 

 

0.5900 0.5900 บึงกาฬ 
 

16 โครงการสร�างเครือข�ายด�านการ
ป:องกันปราบปรามการทุจริตและ

ร�อยละของหัวหน�าส�วน
ราชการ บุคลากรและ

คน 200 หัวหน�าส�วนราชการ 
บุคลากร และเจ�าหน�าที่

0.1234 
 

0.1234 อยู�ระหว�าง
ดําเนินโครงการ 

บุรีรัมย� 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

ประพฤติมิชอบของบุคลากร     
และองค�กรในหน�วยงานภาครัฐ 

เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�ผ�านการ
ฝ,กอบรม ร�วมเปFนเครือข�าย
ด�านการป:องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ร�อย
ละ100 

ของรัฐในจังหวัดบุรีรัมย� มี
ความเข�าใจในกลไกของ
กระบวนการมีส�วนร�วมใน
การป:องกันและปราบปราม
การทุจริต ร�อยละ 100 

17 โครงการสร�างเครือข�ายเฝ:าระวัง
หมู�บ�านและชุมชนห�างไกลการ
ทุจริต ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จังหวัดปIตตาน ี

มีสมาชิกเครือข�ายเฝ:าระวัง
การทุจริตเข�าร�วมโครงการ
ฝ,กอบรม จํานวนไม�ต่ํากว�า
ร�อยละ 80 ของ
กลุ�มเป:าหมายที่กําหนดให� 

คน 1200 ทําให�การทุจริตของ
หน�วยงานภาครัฐในระดับ
พื้นที่ลดน�อยลง และหายไป
จากระบบราชการไทยใน
อนาคต 

0.3528 

 

0.3528 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

ปIตตาน ี
 

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

1. ร�อยละของผู�เข�าร�วม
โครงการเข�ามามีส�วนร�วม
ในการผลักดันให�เกิดสังคม
ที่ไม�ทนต�อการทุจริตไม�น�อย
กว�าร�อยละ 75 
2. ร�อยละของผู�เข�าร�วม
โครงการสร�างความ
ตระหนักรู�ในการป:องกัน
และปราบปรามการทุจริต  
มีค�านิยมร�วมต�านการทุจริต  
มีจิตสํานึกสาธารณะ และ
สามารถแยกแยะระหว�าง
ประโยชน�ส�วนตนกับ
ประโยชน�ส�วนรวม ไม�น�อย
กว�าร�อยละ 80 

คน 300 ศูนย�ปฏิบัติการต�อต�านการ
ทุจริตจังหวัด เปFน
ศูนย�กลางประสาน
สนับสนุนให�ความรู�และ
ผลักดันให�ข�าราชการ
พนักงานรัฐปฏิบัติงานใน
หน�าที่และอํานาจตามหลัก
ธรรมาภิบาลได�อย�างถูกต�อง 
และจังหวัดมีเครือข�าย
ประชารัฐต�อต�านการทุจริต 
ที่ร�วมผลักดันสงัคมที่ไม�ทน
ต�อการทุจริต และต�านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 

0.4000 

 

0.4000 จะดําเนินการ
ภายในเดือน

มิถุนายน 
2562 

พระนคร 
ศรีอยุธยา 

 

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

1. ร�อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ข�าราชการและเจ�าหน�าที่
ของรัฐที่ได�รับความรู�
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข�องกับผลประโยชน�
ทับซ�อน การแยกแยะ
ผลประโยชน�ส�วนตนและ

คน 500 เจ�าหน�าที่ของรัฐและ
เครือข�ายในจังหวัดพะเยามี
ส�วนร�วมในการส�งเสริมและ
สนับสนุนการต�อต�านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามแนวทางการสร�าง 
“จังหวัดใสสะอาด อําเภอ

0.5105 

 

0.5105 0.1906 พะเยา  
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

ส�วนรวม และระเบียบพัสดุ 
การจัดซื้อจัดจ�าง ระเบียบ/
วิธีการทางงบประมาณและ
วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง 
2. ร�อยละที่เพิ่มขึ้นของ
เครือข�ายคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในจังหวัด 
3. ร�อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ข�าราชการและเจ�าหน�าที่
ของรัฐในสังกัดส�วนราชการ
ประจําจังหวัด (ส�วน
ภูมิภาค) ที่มีค�านิยมและ
จิตสํานึกในการปฏิบัติงาน
สอดคล�องกับเกณฑ�การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงาน
ของหน�วยงานภาครัฐ (ITA) 
ที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 

ใสสะอาด” โดยกลไก
ประชารัฐจังหวัดพะเยา 

20 โครงการสัมมนาการสร�าง
เครือข�ายประชารัฐต�านโกง 

จังหวัดพัทลุงมีเครือข�าย
ประชารัฐต�านโกง ในการ
เฝ:าระวังหรือแจ�งเบาะแส
การทุจริตในหน�วยงาน 

คน 200 ผู�เข�าร�วมสัมมนามีความ
ตั้งใจที่จะปฏิบัติหน�าที่ด�วย
ความซื่อสัตย�สุจริต เฝ:า
ระวังและช�วยกันแก�ไข
ปIญหาการทุจริต 

0.1358 

 

0.1358 0.1299 พัทลุง 

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

บุคลากรของจังหวัดมี
ความรู�ในการป:องกันการ
ทุจริตเพิ่มมากขึ้น ร�วมทั้ง
สร�างจิตสํานึกให�บุคลากร
เปFนคนดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

คน 500 จังหวัดพิจิตรปราศจากการ
ทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการจากเจ�าหน�าที่ของ
รัฐและประชาชนมีความพึง
พอใจต�อการปฏิบัติราชการ
ของเจ�าหน�าที่ของรัฐ 

0.3000 

 

0.3000 0.2253 พิจิตร 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

22 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
บุคลากรภาครัฐและเครือข�ายภาค
ประชาสังคมต�อต�านการทุจริต 
จังหวัดพิษณุโลก 

จํานวนของผู�เข�าร�วม
โครงการร�อยละ 70  

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

0.1460 

 

0.1460 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

พิษณุโลก 

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

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

  1. จํานวนข�าราชการและ
เจ�าหน�าที่ ภายในจังหวัด
เพชรบุรี ที่ได�เข�าร�วมการ
ปรับกระบวนการคิดและ
จิตสํานึกการเปFนข�าราชการ
และเจ�าหน�าที่ที่ดี 
2. จํานวนชุดความรู�พร�อม
สื่อการเรียนรู� 
3. จํานวนข�าราชการและ
เจ�าหน�าที่ ที่เปFนแบบอย�าง
ที่ดี 

 

 

 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

เพชรบุรี 

กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติ
ปลูกและปลุกจิตสํานึก คุณธรรม 
และจริยธรรมต�อต�านการทุจริต 

คน 80 0.4213 
 

0.4213  

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

คน 60 0.1626 

 

0.1626  

กิจกรรมที่ 3 อบรมสร�างความรู�
เกี่ยวกับการแยกแยะและการกระทํา 
ที่ขัดกันระหว�างผลประโยชน�ส�วน
บุคคลและประโยชน�ส�วนร�วมหรือ
ผลประโยชน�ทับซ�อน 

คน 60 0.0438 

 

0.0438  

24 โครงการเครือข�ายต�านโกงจังหวัด
เพชรบูรณ� ประจําปGงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

นักเรียนร�อยละ 80 ที่เข�า
ร�วมโครงการสามารถเปFน
แกนนําและแบบอย�าง
ให�กับเยาวชนสู�การเปFน
เยาวชนรุ�นใหม�หัวใจสุจริต 

คน 100 เครือข�ายต�านโกงจังหวัด
เพชรบูรณ�มีความเข�มแข็ง 
และสามารถขยายเครือข�าย
อย�างต�อเนื่อง 

0.2310 

 

0.2310 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

เพชรบูรณ� 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

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

ผู�เข�าร�วมโครงการมีความ
เข�าใจสภาพปIญหาการ
ทุจริตและแนวทางการ
ดําเนินงานของเครือข�าย 

คน 100 ผู�เข�าร�วมโครงการร�อยละ 
80 เข�าใจสภาพปIญหาการ
ทุจริตและรับทราบแนว
ทางการดําเนินงานของ
เครือข�าย 
 

0.1792 

 

0.1792 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

แพร� 

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

จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ
ตระหนักรู�ถึงพิษภัยของการ
ทุจริตคอร�รัปชั่นไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 80 

คน 300 บุคลากรภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ นักเรียน 
นักศึกษา องค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น ภาคเอกชน 
ภาคีเครือข�ายฯ และ
ภาคเอกชนที่เข�าร�วม
โครงการ เกิดเครือข�ายด�าน
การป:องกันและปราบปราม
การทุจริต และมีจิตสํานึก
ด�านการป:องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ซึ่ง
ทําให�ประชาชนมีความ
เชื่อมั่นและเกิดศรัทธาด�าน
การบริหารงาน อันจะส�งผล
ให�เกิดความโปร�งใสและ
ภาครัฐที่ดีต�อภาครัฐและ
ประเทศชาต ิ

0.2846 

 

0.2846 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

มุกดาหาร 
 

27 โครงการสานพลังสร�างเครือข�าย
ประชารัฐต�อต�านการทุจริต 

มีเครือข�ายต�อต�านการ
ทุจริต 1 เครือข�าย 
 

คน 100 มีเครือข�ายให�เปFนกําลัง
สําคัญในการเฝ:าระวัง 
ป:องกัน และติดตามการ
ทุจริต 

0.2716 

 

0.2716 ยังไม�ดําเนินการ แม�ฮ�องสอน 

28 โครงการเครือข�ายเฝ:าระวังการ
ทุจริตจังหวัดร�อยเอ็ด 

1. ผู�เข�าร�วมสัมมนาฯ ได�รับ
ความรู�ความเข�าใจและ
ได�รับการปลูกฝIงจิตสํานึก
สาธารณะปกป:อง
ผลประโยชน�ส�วนรวม 

คน 600 จังหวัดมีเครือข�ายการเฝ:า
ระวังเตือนภัยการทุจริตใน
หน�วยงานภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ 

0.4162  

 

0.4162  ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

ร�อยเอ็ด 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

2. ผู�เข�าร�วมสัมมนาฯ ได�รับ
ความรู�ในด�านมาตรการ
ป:องกันจากหน�วยงาน
ตรวจสอบในการให�เบาะแส
การทุจริตและมีความมั่นใจ
ต�อองค�กรตรวจสอบและ
พร�อมที่จะสนับสนุนให�
ข�อมูลแจ�งเบาะแสเพื่อการ
ป:องกันการทุจริต
คอร�รัปชั่นทุกรูปแบบ 

29 โครงการสร�างและพัฒนาเครือข�าย
ด�านการป:องกันและปราบปราม
การทุจริตจังหวัดระนอง 

1. ร�อยละของผู�เข�ารับการ
ประเมินผลผ�านการอบรม
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 
2. ร�อยละของผู�เข�ารับการ
อบรมเข�าร�วมเปFนเครือข�าย
ในการต�อต�านการทุจริตไม�
น�อยกว�าร�อยละ 80 

คน 140 จังหวัดระนองมีเครือข�ายใน
การป:องกันและปราบปราม
การทุจริต มีความรู� ความ
เข�าใจเกี่ยวกับสภาพปIญหา
การทุจริต และสามารถ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ร�วมกันระหว�างภาครัฐ 
เอกชน และภาคประชา
สังคมได�อย�างเปFนระบบ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อเปFนการ
แก�ไขปIญหาการทุจริตใน
สังคมและสร�างสงัคมแห�ง
ความซื่อสัตย�สุจริตจากการ
มีส�วนร�วมให�ยั่งยืนต�อไป 

0.0902 

 

0.0902 0.0567 ระนอง 

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

ไม�ต่ํากว�า 120 คน (ร�อย
ละ 80) 

คน 150 บุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
นักเรียน นักศึกษา องค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่น 
ภาคเอกชน ภาคีเครือข�าย
ด�านการป:องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
เครือข�ายภาคประชาสังคม 
สื่อมวลชนและภาคเอกชนที่
เข�าร�วมโครงการพัฒนาและ

0.0825 

 

0.0825 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

ระยอง 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

เสริมสร�างศักยภาพองค�กร
ภาคประชาสังคม ภาคี
เครือข�ายในการป:องกันและ
เฝ:าระวังการทุจริต “สร�าง
สังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต” 
ตามแผนงานบูรณาการ
ต�อต�านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจําปG
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
เกิดเครือข�ายด�านการป:องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
และมีจิตสํานึกด�านการ
ป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ซึ่งทําให�ประชาชนมี
ความเชื่อมั่นและเกิดศรัทธา
ด�านการบริหารงาน อันจะ
ส�งผลให�เกิดความโปร�งใส
และภาพลักษณ�ที่ดีต�อ
ภาครัฐและประเทศชาติ 

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

จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ คน 200 มีเครือข�ายสําหรับประสาน 
งานและสร�างความร�วมมือ
ด�านการต�อต�านการทุจริต 
และขับเคลื่อนงานด�านการ
ป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของจังหวัดอย�าง
ต�อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

0.1200 

 

0.1200 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

ลําพูน 
 

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

ร�อยละ 75 มีความรู� ความ
เข�าใจในเรื่องการต�อต�าน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบทุกคน 

คน 50 ผู�เข�าร�วมโครงการได�รับ
ความรู�จากการอบรมและ
นําความรู�ที่ได�ไปปฏิบัตติน
ให�มีความซื่อสัตย�สุจริตและ
ไม�ประพฤติผิดต�อหลักธรร
มาภิบาล ส�งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

0.0043 

 

0.0043 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

เลย 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

33 โครงการพัฒนาและเสริมสร�าง
ภาคีเครือข�ายด�านการป:องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในส�วน
ราชการ 

1. ร�อยละ 80 ของ
ผู�เข�าร�วมอบรมมีความรู� 
ความเข�าใจ แนวทางในการ
ตรวจสอบการดําเนินงาน
ของหน�วยงานภาครัฐ 
2. จังหวัดสมุทรสาครมี
แนวร�วม/เครือข�ายในการ
ต�อต�านการทุจริต 

คน 200 การปฏิบัติงานของ
ข�าราชการและเจ�าหน�าที่
ของรัฐเปFนไปด�วยความ
ชัดเจน โปร�งใส สามารถ
ตรวจสอบได� 

0.1708 

 

0.1708 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

สมุทรสาคร 
 

34 โครงการส�งเสริมและพัฒนา
เครือข�ายภาครัฐในการเฝ:าระวัง
และป:องกันการทุจริต             

ข�าราชการและบุคลากรใน
จังหวัดสุราษฎร�ธานีที่
ปฏิบัติงานด�านการป:องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รวมทั้งงาน
ด�านการส�งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานใน
ศูนย�ปฏิบัติกรต�อต�านการ
ทุจริตในระดับจังหวัดสุ
ราษฎร�ธานีได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ 

คน 150 ข�าราชการและบุคลากรใน
จังหวัดสุราษฎร�ธานีที่
ปฏิบัติงานด�านการป:องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่เข�าร�วม
โครงการมีค�านิยมและ
จิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัตงิาน  
สามารถปฏิบัติงานด�วยความ
โปร�งใส มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนการมีส�วนร�วมเฝ:า
ระวังและตรวจสอบการทุจริต
ในหน�วยงานของตนอย�าง
ใกล�ชิด 

0.1021 

 

0.1021 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

สุราษฎร�ธานี 

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

     
 

 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

หนองคาย 

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

ร�อยละ 80 ของผู�เข�ารับ
การอบรมมีการรับรู�ในการ
เสริมสร�างเครือข�ายฯ 

คน 120 มีเครือข�ายภาครัฐร�วม
ต�อต�านการทุจริตที่เข�มแข็ง
เพิ่มขึ้น 

 0.0795 
 

 0.0795  

กิจกรรมที่ 2 เสริมสร�างเครือข�าย 
"สายลับ จับแกะ" 
 

ร�อยละ 80 ของผู�เข�าร�วม
สัมมนาฯ เปFนสมาชิกเพจ 
“สายลบั จับแกะ” 

คน 150 ผู�เข�าร�วมสัมมนาความกล�า
จะสมัครเข�าร�วมเปFน
เครือข�าย “สายลับ จับแกะ” 

0.1705 
 

0.1705  

36 โครงการให�ความรู�ในการป:องกัน
และปราบปรามการทุจริตให�กับ

ผู�เข�าร�วมโครงการ ได�รับ
การเสริมสร�างความรู� ความ

คน 200 ผู�เข�าร�วมโครงการสามารถ
ปฏิบัติตนในเรื่องที่

0.0924 
 

0.0924 0.0835 หนองบัวลําภู 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

เครือข�ายประชารัฐต�อต�านการ
ทุจริต 

เข�าใจเกี่ยวกับค�านิยมและ
ทัศนคติต�อต�านการทุจริต
สําหรับข�าราชการ 

เกี่ยวข�องกับการปฏิบัติตาม
ค�านิยมและทัศนคตติ�อต�าน
การทุจริตสําหรับ
ข�าราชการ 
 

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

ร�อยละ 80 ของผู�เข�าร�วมมี
ส�วนร�วมในการผลักดันคน
ในสังคมที่ไม�ทนต�อการ
ทุจริต 

คน 200 ร�อยละ 80 ของเครือข�าย
ทางวัฒนธรรม เครือข�าย
ประชารัฐและประชาชนที่
เข�าร�วมกิจกรรมให�ความ
ร�วมมือกับเจ�าหน�าที่ 

0.1200 

 

0.1200 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

อุทัยธานี 

38 โครงการสร�างพลังเครือข�ายร�วมใจ
ต�านการทุจริต 

ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําโครงการฯ 

คน 80 บุคลากรที่เข�าร�วม
โครงการฯ มีจิตสํานึก 
ตระหนักถึงความสําคัญที่
จะร�วมต�อต�านการทุจริต 

0.0600 

 

0.0600 0.0550 อุทัยธานี 

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

อปพร. สามารถมีส�วนร�วม
ในการต�อต�านการทุจริต
และประพฤติมิชอบได�เปFน
อย�างดี 

คน 600 อปพร. เปFนแบบอย�างที่ดี
ในการต�อต�านการทุจริตฯ 

0.2900 

 

0.2900 ยังไม�ได�
ดําเนินการ 

อุตรดิตถ� 
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด�านการป�องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงมหาดไทย (งบส9วนราชการฯ) 

� ป'งบประมาณ พ.ศ. 2562    � รอบ 6 เดือน      � รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม) 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

ยุทธศาสตร7ที่ 1 “สร�างสังคมที่ไม9ทนต9อการทุจริต” 
กลยุทธ7ที่ 1 ปรับความคิดทุกช9วงวัยตั้งแต9ปฐมวัยให�สามารถแยกระหว9างผลประโยชน7ส9วนตัวและผลประโยชน7ส9วนรวม 

1 แผนงานยกระดับเจตจํานงสุจริต
และพัฒนาประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการใน
เรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ป:องกันและปราบปรามการทุจริต 

1. ประกาศและเผยแพร�
เจตจํานงสุจริตของ
คณะกรรมการต�อ
สาธารณชน ผ�านระบบ
สารสนเทศทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
2. ประชมและเข�าร�วม
กิจกรรมด�านการกําดูแล
กิจการที่ดีอย�างน�อย 4 ครั้ง 
3. นําเสนอรายงาน
ความก�าวหน�าและผลการ
ปฏิบัติงานด�านกํากับดูแล
กิจการที่ดี ต�อ
คณะกรรมการ กฟภ. 

ร�อยละ 100 1. ประกาศและเผยแพร�
เจตจํานงสุจริตของ
คณะกรรมการต�อ
สาธารณชน ผ�านระบบ
สารสนเทศทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

- เมื่อวันที่ 1 เมษายน 
2562 นายยอดพจน� วงศ�
รักมิตร ประธาน
คณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต�อสังคมและ 
นายสมพงษ� ปรีเปรม ผู�ว�า
การการไฟฟ:าส�วนภูมิภาค 
ร�วมลงนามในใบประกาศ 
เจตจํานง “Zero 
Tolerance ชาว PEA      
ไม�ทนต�อการทุจริต” 
ตลอดจนเปvดระบบการ
รายงานและติดตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินงานการไฟฟ:าส�วน
ภูมิภาคโปร�งใสอย�าง
ยั่งยืน อาคาร LED การ
ไฟฟ:าส�วนภูมิภาค 
สํานักงานใหญ� 

 1.2000 1.2000 0.0958 
(ดําเนินการ
ต�อเนื่อง) 

กฟภ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

2. ประชุมและเข�าร�วม
กิจกรรมด�าน 
การกํากับดูแลกิจการที่ดี 

2.1 เข�าร�วมกิจกรรมด�าน
การกํากับดูแลกิจการที่ดี 
คณะกรรมการ กฟภ./
คณะกรรมการชุดย�อย ได�
เข�าร�วมกิจกรรมด�านการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) 
จํานวน 8 ครั้ง  
2.2 จัดประชุมคณะ 
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีฯ จํานวน 2 ครั้ง   
3. นําเสนอรายงานความ 
ก�าวหน�าและผลการ 
ปฏิบัติงานด�านการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี ต�อคณะ-
กรรมการการไฟฟ:าส�วน
ภูมิภาค และกําลังดําเนิน 
การจัดทํารายงานความ 
ก�าวหน�าและผลการ
ปฏิบัติงานด�านการ กํากับ
ดูแลกิจการที่ดี ไตรมาส 
1/2561 โดยมีกําหนด
นําเสนอต�อคณะกรรมการ 
การไฟฟ:าส�วนภูมิภาค ใน
เดือนพฤษภาคม 2562 

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

1. จัดกิจกรรมเสริมสร�าง
ความตระหนักรู�ด�านการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี 
คุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร�งใสในการ
ปฏิบัติงาน (Soft Control) 

ร�อยละ 100 ผู�เข�าอบรมฯ ไตรมาส 1-2 
รวม 1,334 คน 
ทั้งส�วนกลาง และส�วน
ภูมิภาค 
- ผู�ว�าการการไฟฟ:าส�วน
ภูมิภาค อนุมัติหลักการ

 0.3250 0.3250 0.1083 
 

กฟภ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

ให�ผู�บริหารและพนักงานทุก
ระดับ จํานวน 4,000 คน 
2. ประเมินผลการตระหนัก
รับรู�และประยุกต�ใช�การ
กํากับดูแลกิจการที่ดี 
คุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร�งใสในการ
ปฏิบัติงานของผู�บริหารและ
พนักงาน 

ดําเนินงานตาม “แผนงาน
เสริมสร�างการกํากับดูแล
กิจการที่ดี วัฒนธรรมและ
ค�านิยมสุจริต คุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร�งใส 
และการต�อต�านการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน (Soft 
Control)” ประจําปG 
2562 ให�หน�วยงานทั้ง
ส�วนกลางและส�วนภูมิภาค 
จัดกิจกรรม/บรรยาย
สอดแทรกเนื้อหาด�านการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี 
คุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร�งใส ในหลักสูตร
ต�างๆ โดยเชิญวิทยากรจาก
สํานักงาน ป.ป.ช., 
สํานักงาน ป.ป.ท. หรือ
หน�วยงานอื่นๆ ตาม
เห็นสมควร ให�แก�ผู�บริหาร
และพนักงาน ตามจาํนวนที่
กําหนด 
การประเมินผลการ
ตระหนักรับรู�ฯ 

- การประเมินผลการตระหนัก 
รับรู�การเสริมสร�างการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรม
และค�านิยมสุจริต คุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร�งใส และ
การต�อต�านการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน (CG Testing) 
จะดําเนินการสรุปผลในไตร
มาสที่ 4/2562 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

3 แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศด�านการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี (CG-eSystem) 

พัฒนาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศสําหรับการ
รายงานผล/ประเมินผล 
ดังนี ้
1. ระบบการประเมินผล
ตระหนักรู�ฯ (CG Testing) 
2. ระบบการรายงานการ
ขัดกันระหว�างประโยชน�
ส�วนบุคคลกับประโยชน�
ส�วนรวมของ กฟภ. (COI 
Reporting) 
3. ระบบการลงนาม
รับทราบคู�มือการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี  
(CG Acknowledgement) 

ร�อยละ 100 1. ระบบการประเมินการ
ตระหนักรับรู�การเสริมสร�าง
การกํากับดูแลกิจการที่ดีฯ 
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 
- ผู�ว�าการการฟ:าส�วนภูมิภาค 
อนุมัติหลักการดําเนินงาน
ตาม “แผนงานงาน
เสริมสร�างการกํากับดูแล
กิจการที่ดีฯ ให�หน�วยงานทั้ง
ส�วนกลางและส�วนภูมิภาค 
จัดกิจกรรม/บรรยาย
สอดแทรกเนื้อหาด�านการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี 
คุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร�งใส ในหลักสูตร
ของผู�บริหารและพนักงาน 
ตามจํานวนที่กําหนด 
- จัดการประชุมหารือเพื่อ
พัฒนาระบบ CG Testing  
- การประเมินผลการ
ตระหนักรับรู�การเสริมสร�าง
การกํากับดูแลกจิการที่ดี 
วัฒนธรรมและค�านิยมสุจริต 
คุณธรรม จริยธรรม ความ
โปร�งใส และการต�อต�านการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน (CG 
Testing) จะดําเนินการ
สรุปผลในไตรมาสที่ 4/2562 
2. ระบบการรายงานการ
ขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วน
บุคคลกับประโยชน�ส�วนรวม
ของ การไฟฟ:าส�วนภูมิภาค 
(COI Reporting) ร�อยละ 
100 โดยการรายงานการ

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กฟภ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

ขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วน
บุคคลกับประโยชน�ส�วนรวม
ของ การไฟฟ:าส�วนภูมิภาค 
แบ�งการรายงานออกได�เปFน 3 
กรณี ได�แก� 
1) กรณีรายงานประจําปG 
(รายงานฯ ปGละ 1 ครั้ง 
ภายใน 30 ก.ย. ของทุกปG)  
2) กรณีรับตําแหน�งใหม� 
(รายงานฯ ภายใน 30 วัน
นับตั้งแต�วันที่คําสั่งมีผล) 
3) กรณีมีการขัดกันระหว�าง
ประโยชน�ส�วนบุคคลกับ
ประโยชน�ส�วนรวมเกิดขึ้น
ระหว�างปG (รายงานฯ ทันที 
กรณีมีการขัดกันฯ) 
กรณีรายงานประจาํปG 
- รายงานแล�ว 19,407 คน 
(จากทั้งหมด 29,648คน) 
กรณีรับตําแหน�งใหม� 
- รายงานแล�ว 6,105 คน 
(จากทั้งหมด 6,667 คน) 
กรณีการขัดกันระหว�าง
ประโยชน�ส�วนบุคคลกับ
ประโยชน�ส�วนรวมเกิดขึ้น
ระหว�างปG 
- ไม�มีการรายงานการขัดกันฯ 
(สถานะตั้งแต�วันที่ 1 
ตุลาคม 2561  
– 30 เมษายน 2562) 
- เมื่อวันที่ 29 มกราคม 
2562   
- ปรับปรุง/แก�ไขระบบการ
รายงานการขัดกันฯ (COI 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

Reporting) ปG 2562 ให�มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
มีรายละเอียดการปรับปรุง
ระบบฯ จํานวนทั้งสิ้น 16 
หัวข�อ ปIจจบุันอยู�ระหว�าง
ดําเนินการปรับปรุงระบบฯ 
3. การลงนามรับทราบคู�มือ
การกํากับดูแลกจิการทีดี 
(CG Acknowledgement) 
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 85  
- ผลการรับทราบและถอื
ปฏิบัติตามคู�มือการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2560 
(ทบทวนครั้งที่ 3)  
ของผู�บริหารและพนักงาน
จํานวน 27,118 คน  
คิดเปFนร�อยละ 91.47  
จากจาํนวนผู�บริหารและ
พนักงานทั้งหมด 29,648 
คน  (สถานะวันที่ 30 
เมษายน 2562) 

4 แผนงานยกระดับการดําเนินงาน
ด�านความโปร�งใสของ กฟภ. 

1. กิจกรรมเครือข�ายการ
ไฟฟ:าส�วนภูมิภาคโปร�งใส 
2. แผนงานตรวจติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานการไฟฟ:า
ภูมิภาคโปร�งใส 
3. แผนงานบูรณาการ
ควบคุมภายในกับมาตรฐาน
การไฟฟ:าส�วนภูมิภาค
โปร�งใส 

ร�อยละ 100 1. กิจกรรมเครือข�ายการ
ไฟฟ:าส�วนภูมิภาคโปร�งใส 
- จัดงาน “PEA AWARDS 
2019” โดยภายในงาน
ประกอบด�วยกจิกรรม
ประกาศเจตจํานง “Zero 
Tolerance ชาว PEA ไม�
ทนต�อการทุจริต” พิธีเปvด
ระบบการรายงานและติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน
การไฟฟ:าส�วนภูมิภาค
โปร�งใสอย�างยั่งยืน และพธิี
มอบรางวัลเพื่อยกย�องเชิดชู

 0.1200 0.1200 0.0400 
(ดําเนินการ
ต�อเนื่อง) 

กฟภ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

เกียรติสายงาน สํานักงานการ
ไฟฟ:า พนักงานและลูกจ�างที่
มีผลงานดีเด�นในรอบปG 
2561 โดยมีเครือข�ายการ
ไฟฟ:าส�วนภูมิภาคโปร�งใส
ประกอบด�วยผู�บริหารและ
พนักงานเข�าร�วมงาน 
2. แผนงานตรวจติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานการไฟฟ:าส�วน
ภูมิภาคโปร�งใส 
- ผู�ว�าการการไฟฟ:าส�วน
ภูมิภาค ลงนามในคําสั่ง
แต�งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
สู�ความเลิศ ด�านความ
โปร�งใส ของการไฟฟ:าส�วน
ภูมิภาค เพือ่ให�การ
ดําเนินงานด�านความ
โปร�งใสเปFนไปอย�างต�อเนื่อง
และเหมาะสม สอดคล�องตาม
นโยบาย KEEN 14 สานงาน
เดิม (Keep Improving 
Existing Business)  
- รองผู�ว�าการการไฟฟ:า-      
ส�วนภูมิภาคประจําผู�ว�าการ 
ลงนามในคําสั่งแต�งตั้ง
คณะทํางานพัฒนาระบบการ
รายงานและติดตามประเมินผล
การดําเนินงานด�านความโปร�งใส 
เพื่อจัดทําระบบการรายงาน
และติดตามประเมินผลการ
ตรวจประเมินการไฟฟ:าส�วน
ภูมิภาคโปร�งใสอย�างยั่งยืน 
ประกอบด�วย 8 ระบบงาน 



62 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

ดังนี้ 
 1) ระบบการรายงานและ
ติดตามประเมินผลการไฟฟ:า
ส�วนภูมิภาคโปร�งใสอย�าง
ยั่งยืน 
 2) ระบบทะเบยีนควบคุมผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสีย (คู�ค�า/คู�ความ
ร�วมมือ) 
 3) ระบบรายงานผลขยายเขต
ติดตั้งหม�อแปลงเฉพาะราย 
 4) ระบบควบคุมงาน        
จ�างเหมา 
 5) ระบบการประเมินลูกค�า
ผ�านระบบ Customers’ 
Smile Feedback 
 6) ระบบสรุปรายงาน
ให�บริการลูกค�าระบบงาน 
(OM) กระบวนงาน P3:  
การขอใช�ไฟ 
 7) ระบบควบคุมเครือข�าย
การไฟฟ:าส�วนภูมิภาคโปร�งใส 
 8) ระบบควบคุมการจัดซื้อจดั
จ�าง (สขร.1) วงเงินต่ํากว�า 
100,000.- บาท 
-จัดประชุมคณะทํางานพัฒนา
ระบบการรายงานและติดตาม
ประเมินผลการไฟฟ:าส�วน
ภูมิภาคโปร�งใสอย�างยั่งยืน 
เพื่อเปFนการปรับปรุง แก�ไข 
และทดลองการใช�งานระบบ
ดังกล�าว พร�อมนําเสนอให�ที่
ประชุมคณะทํางานฯ   
-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"ระบบการรายงานและ
ติดตามประเมินผลการไฟฟ:า
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

ส�วนภูมิภาคโปร�งใสอย�าง
ยั่งยืน" เพื่อขยายผลการใช�
งานระบบการรายงานผลฯ  
ไปยัง การไฟฟ:านําร�อง (ภาค
ละ 1 แห�ง) และทดสอบการ
ใช�งานระบบการรายงานผล
ดังกล�าว  
- ผู�ว�าการการไฟฟ:าส�วน
ภูมิภาค อนุมัติหลักการ
ดําเนินงาน “การไฟฟ:าส�วน
ภูมิภาคโปร�งใสอย�างยั่งยืน” 
ปG 2562  ประกอบด�วย 4 
แนวทาง ได�แก� 
 1) ดําเนินการภายใต�นโยบาย 
ผู�ว�าการการไฟฟ:าส�วนภูมิภาค 
ผ�านแผนการดําเนินงาน ผู�ว�า
การการไฟฟ:าส�วนภูมิภาค 
ประจําปG 2562  
 2) ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบงานจากการประเมินผล
ในปGที่ผ�านมา โดยใช�
เทคโนโลยีดิจิทัลมาสร�าง
กระบวนการติดตามและ
ประเมินผล 
 3) ดําเนินการภายใต�แนวคิก
ที่เชื่อมโยงกับรัฐบาล  
 4) ดําเนินการตามคู�มือ    
“การไฟฟ:าส�วนภูมิภาค
โปร�งใสอย�างยั่งยืน” 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"ระบบการรายงานและ
ติดตามประเมินผลการไฟฟ:า
ส�วนภูมิภาคโปร�งใสอย�าง
ยั่งยืน" เพื่อขยายผลการใช�
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

งานระบบการรายงานผลฯ  
ไปยัง การไฟฟ:าทุกแห�งทั่ว
ประเทศ  
- จัดประชุมเพือ่ชี้แจงแนว
ทางการดําเนินงาน “การ
ไฟฟ:าส�วนภูมิภาคโปร�งใส
อย�างยั่งยืน” ปG 2562  
และการใช�งานระบบการ
รายงานและติดตาม
ประเมินผลการตรวจประเมิน
การไฟฟ:าส�วนภูมิภาคโปร�งใส 
ให�กับหน�วยงานส�วนภูมิภาค  
- ประชุมคณะทํางานจัดทํา
ฐานข�อมูลงานตาม
ภาระหน�าที่รับผิดชอบของ 
การไฟฟ:าชั้น 1-3 ตามระบบ
การควบคุมภายใน ทั้ง
ส�วนกลางและส�วนภูมิภาค 

5 การเสริมสร�างความรู�แก�ผู�บริหาร
และพนักงาน กปน. เพื่อสร�าง
จิตสํานึกในเรื่อง 
ธรรมาภิบาลและต�อต�านการทุจริต
คอร�รัปชัน 

คะแนนประเมินความรู� 
ความเข�าใจหลังการ
บรรยายมากกว�าร�อยละ 
80 

ร�อยละ มาก 
กว�า

ร�อยละ 
80  

ดําเนินการแล�วเสร็จ 
- จัดอบรมหลักสูตร 
"ความรู�เกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการ
ทรัพย�สินและหนี้สิน" และ 
"กฎหมายไม�ให� ไม�รับ
สินบน" จํานวน 2 ครั้ง 
โดยผลการประเมินความรู� 
ความเข�าใจหลังการ
บรรยาย ครั้งที่ 1 ได� ร�อย
ละ 97.58 คร�งที่ 2 ได�
ร�อยละ 88.56 

 0.2000 0.2000 0.0418 กปน. 

6 การจัดงานวันธรรมาภิบาล กปน. 
(MWA CG DAY) 

ผลการสํารวจความพึง
พอใจในการจัดงานจาก
ผู�เข�าร�วมงาน มากกว�าร�อย

ร�อยละ ไม�น�อย
กว�า

ร�อยละ  

อยู�ระหว�างดําเนินการ 
- วันที่ 25 ก.พ. 2562 
กปน. จัดอบรม "โครงการ 

 0.9800 0.9800  กปน. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

ละ 80 80 9 สายงาน สรรค�สร�าง
ความดีสู�ความยั่งยืน" ใน
หัวข�อ หลักธรรมาภิบาล 
และ  CSR In Process  
ใน Theme "กปน. มีน้ํา  
มีชีวิต (Water for Life)"  

7 การเปFนแบบอย�างที่ดี (Role 
Model) ของผู�นําระดับสูง 

การลงนามประกาศ
เจตจํานง “การบริหารงาน
ด�วยความโปร�งใส” 

ระยะ 
เวลา
การ

ดําเนิน 
งาน 

แล�ว
เสร็จ

ภายใน
เดือน
มกราค

ม 
2562 

ดําเนินการแล�วเสร็จ 
- วันที่ 21 พ.ย. 2561 
จัดงานลงนามประกาศ
เจตนารมณ� “กปน. 
โปร�งใสตรวจสอบได�   ไม�
ทุจริต” ของคณะกรรมการ 
กปน. ผู�ว�าการ และ
ผู�บริหารระดับผู�อํานวยการ
ฝyายและเทียบเท�าขึ้นไป 
เพื่อแสดงเจตจํานงในการ
บริหารงานด�วยความสุจริต
และขับเคลื่อนงานของ 
กปน. ให�เติบโตอย�างยั่งยืน
ด�วยหลักธรรมาภิบาล และ
ประชาสัมพันธ�ให�
สาธารณชนทราบ ผ�านสื่อ
หนังสือพิมพ�และโทรทัศน� 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กปน. 

8 โครงการวัฒนธรรมการทําดี ดําเนินโครงแล�วเสร็จ
ภายใน 30 กันยายน 
2562 

ระยะ 
เวลา
การ

ดําเนิน 
งาน 

แล�ว
เสร็จ

ภายใน
เดือน

กันยาย
น 

2562 

อยู�ระหว�างดําเนินการ 
-  จัดตั้งทีมงาน การจัดงาน 
CG & CSR DAY ประจําปG 
2562 เพื่อดําเนิน
โครงการวัฒนธรรมการทํา
ดี 
- จัดกิจกรรม ครั้งที่ 1  
ในหัวข�อ "หลักธรรมาภิ
บาล และ CSR in 
Process" 

 0.2500 0.2500  กปน. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

- จัดกิจกรรม ครั้งที่ 2 ใน
หัวข�อ "Workshop การ
จัดทําข�อเสนอโครงการ 
(Proposal)" 

9 โครงการให�ความรู� “ต�านทุจริต
ศึกษา” (เปFนการสอดแทรกหัวข�อ
การบรรยายไว�ในการจัดอบรม
หลักสูตรต�าง ๆ ตามที่ กฝภ. 1 - 
3 จัด) 

จํานวนครั้งที่มีการยายให�
ความรู� หัวข�อ “การคิด
แยกแยะระหว�าง
ผลประโยชน�ส�วนตนกับ
ผลประโยชน�ส�วนตนกับ
ผลประโยชน�ส�วนรวม” 

ครั้ง 3 ผู�เข�ารับการอบรมได�รับ
ความรู� ความเข�าใจเกี่ยวกับ
การต�อต�านการทุจริต
เพิ่มขึ้น 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กปภ. 

จํานวนครั้งที่มีการบรรยาย
ให�ความรู� หัวข�อ “ความ
ละอายความไม�ทนต�อการ
ทุจริต” 

ครั้ง 3 ผู�เข�ารับการอบรมได�รับ
ความรู� ความเข�าใจเกี่ยวกับ
การต�อต�านการทุจริต
เพิ่มขึ้น 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กปภ. 

จํานวนครั้งที่มีการบรรยาย
ให�ความรู� หัวข�อ 
“STRONG จิตพอเพียง
ต�านทุจริต”  

ครั้ง 3 ผู�เข�ารับการอบรมได�รับ
ความรู� ความเข�าใจเกี่ยวกับ
การต�อต�านการทุจริต
เพิ่มขึ้น 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กปภ. 

จํานวนครั้งที่มีการบรรยาย
ให�ความรู� หัวข�อ “พลเมือง
และความรับผิดชอบต�อ
สังคม” 

ครั้ง 3 ผู�เข�ารับการอบรมได�รับ
ความรู� ความเข�าใจเกี่ยวกับ
การต�อต�านการทุจริตเพิ่มขึ้น 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กปภ. 

จํานวนครั้งที่มีการบรรยาย
ให�ความรู� หัวข�อ 
“ข�าราชการไทยไม�โกง” 

ครั้ง 1 ผู�เข�ารับการอบรมได�รับ
ความรู� ความเข�าใจเกี่ยวกับ
การต�อต�านการทุจริตเพิ่มขึ้น 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กปภ. 

ร�อยละของจํานวนพนักงาน
ที่กระทําผิดวินัยฐานทุจริต
ต�อหน�าที่/มีผลประโยชน�
ทับซ�อน/เรียกรับสินบน
หรือให�สินบนฯ 

ร�อยละ 0 เปFนตัวชี้วดัที่มผีลมาจาก
การส�งเสริมให�บุคลากร
ได�รับความรู� ความเข�าใจใน
การต�อต�านการทุจริต 
ความละอายและไม�ทนต�อ
การทุจริต 
 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กปภ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

10 โครงการให�ความรู� “ต�านทุจริต
ศึกษา” ในหลักสูตรการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม� ประจําปG 2562 

ระดับความรู�ความเข�าใจ
ของพนักงานที่เข�ารับการ
อบรม เรื่อง “ต�านทุจริต
ศึกษา” 

ร�อยละ 61-
80  

(ระดับ 
4) 

การปรับฐานความคิดแบบ 
Digital เพื่อใช�ในการ
ตัดสินใจจะกระทําการ
หรือไม�กระทําการเปFน ถูก
กับผิด ใช�ไม�ใช� ทําได�กับทํา
ไม�ได� เท�านั้น โดยไม�ต�องหา
เหตุผลอื่นมาประกอบการ
ตัดสินใจ 

 ไม�ใช�
งบประมาณ  

ไม�ใช�
งบประมาณ  

ไม�ใช�
งบประมาณ  

กปภ. 

11 โครงการ CG/KM day ของ
องค�การตลาด ประจําปG
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

เชิงปริมาณ : พนักงานของ
องค�การตลาดเข�าร�วมใน
การกิจกรรมโครงการไม�
น�อยกว�าร�อยละ 90 
เชิงคุณภาพ : พนักงาน
องค�การตลาดมีผลการ
ทดสอบความรู� ความเข�าใจ
หลักความโปร�งใส และการ
ให�ความสําคัญกับการไม�
ทุจริตคอร�รัปชั่นไม�น�อยกว�า 
ร�อยละ 75 

ร�อยละ ผล 
ทดสอบ
ความรู�

ฯ  
ไม�น�อย
กว�า

ร�อยละ 
75 

1. ผู�บริหารและพนักงาน
องค�กรตลาด ได�รับความรู�
ความเข�าใจในหลักความ
โปร�งใส ไร�ทุจริตคอร�รัปชั่น 
2. เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู�ร�วมกันระหว�าง
ผู�บริหารและพนักงานทุก
ระดับในองค�องค� และให�
ตระหนักถึงความโปร�งใสไร�
ทุจริตคอร�รัปชั่น 
 

 0.0698 0.0698  อต. 

12 ติดตามการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครตาม
หลักสูตรโตไปไม�โกงและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

ร�อยละของนักเรียนมี
กิจกรรมการปฏิบัติตนที่
สะท�อนการมีคุณธรรม
จริยธรรม 

ร�อยละ 95 ร�อยละ 95 ของนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพ-    
มหานคร  มีกิจกรรมการ
ปฏิบัติตนที่สะท�อนการมี
คุณธรรมจริยธรรม 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กทม. 

13 โครงการฝ,กอบรมลูกเสือ 
ช�อสะอาด 

ร�อยละของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ในพื้นที่
เขตบางซื่อ มีการ
สอดแทรกเนื้อหาด�าน
คุณธรรมและจริยธรรม 

แห�ง 7 ร�อยละ 100  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กทม. 

14 โครงการโรงเรียนคุณธรรม จํานวนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ในพื้นที่

แห�ง 7 7 แห�ง  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กทม. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

เขตบางซื่อ มีการ
สอดแทรกเนื้อหาด�าน
คุณธรรมและจริยธรรม 

15 โครงการเผยแพร�/ถ�ายทอดความรู�
เกี่ยวกับการป:องกันและ
ปราบปรามการทุจริตผ�านทาง
เสียงตามสาย หนังสือเวียน จุล
สาร เว็บไซต�กรมและบอร�ด
ประชาสัมพันธ�รวมถึงการจัด
นิทรรศการให�ความรู�กับเด็ก
เยาวชนและประชาชน 

จํานวนครั้งที่มีการเผยแพร�
ความรู�เกี่ยวกับการป:องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ผ�านช�องทางสื่อต�าง ๆ 

ครั้ง 12 เชิงปริมาณ  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ยโสธร 

16 ส�งเสริมให�บุคลากรทุกระดับให�เข�า
รับการประชุม อบรม สัมมนา 
หรือศึกษาด�วยตนเอง เพื่อให�
ปฏิบัติงานในหน�าที่ด�วยความ
ถูกต�องตามระเบียบปฏิบัติ เพื่อ
ป:องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในหน�าที่ราชการ 

ร�อยละ 95 ของเจ�าหน�าที่
ในหน�วยงานของรัฐได�รับ
การพัฒนาและสามารถ
ปฏิบัติงานได�อย�างถูกต�อง
ตามระเบียบของทาง
ราชการ 

ร�อยละ 95 อยู�ระหว�างดําเนินการ  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

- สุโขทัย 

17 กิจกรรมจัดพิธีถวายสัตย�ปฏิญาณ
เพื่อเปFนข�าราชการที่ดีและพลัง
ของแผ�นดิน 

มีกิจกรรมจัดพิธีถวายสัตย�
ปฏิญาณเพื่อเปFนข�าราชการ
ที่ดีและพลังของแผ�นดิน 
อย�างน�อยปGละ 1 ครั้ง 

ครั้ง 1 อยู�ระหว�างดําเนินการ  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

- สุโขทัย 

18 เผยแพร� ปลูกฝIง และส�งเสริมให�
ผู�ปฏิบัตงิานปฏิบตัิตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ผู�บริหาร และผู�ปฏิบัติงานอย�าง
ต�อเนื่อง (เปFนการสอดแทรกใน
หัวข�อบรรยายในการอบรม
หลักสูตรต�างๆ) 
 
 
 

จํานวนครั้งที่มีการจัด
บรรยายให�ความรู� 

ครั้ง 1 อยู�ระหว�างดําเนินการ  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

- สุโขทัย 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

ยุทธศาสตร7ที่ 1 “สร�างสังคมที่ไม9ทนต9อการทุจริต” 
กลยุทธ7ที่ 2 ส9งเสริมให�มีระบบและกระบวนการกล9อมเกลาทางสังคมเพื่อต�านทุจริต 

1 กิจกรรมลงนามรับทราบและ
ติดตามกํากับดูแลบุคลากรใน
สังกัด กสป.สป. ให�ถือปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข�าราชการพล
เรือนและแผนปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร�ส�งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม สป.มท. 

ร�อยละ 95 ของบุคลากร
ในสังกัด กสป.สป. ลงนาม
รับทราบเพื่อถือปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม 

ร�อยละ 95  ร�อยละ 100 ของบุคลากร
ในสังกัด กสป.สป. ได�ลง
นามรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม
ข�าราชการพลเรือนฯ 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กสป.สป. 

2 อํานวยความเปFนธรรมและสร�าง
เสริมราชการใสสะอาด 
1. การตรวจสอบด�านการเงิน การ
บัญชี การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ด�าน IT และด�านการดําเนินงานตาม
แผนการตรวจสอบภายในประจําปG 
2. การให�ข�อเสนอแนะเบื้องต�น
เพื่อให�ส�วนราชการที่เปFนหน�วยรับ
ตรวจปฏิบัติได�ถูกต�องตามระเบียบ 
เพื่อลดการรั่วไหลของระบบราชการ 

 
 
รายงานการตรวจสอบ
เปFนไปตามแผนการ
ตรวจสอบที่กําหนด 
 
มีการให�ข�อเสนอแนะ
เบื้องต�นแก�หน�วยรับตรวจ
ครบตามที่กําหนด 
 

 
 

ราย 
งาน 

 
 

หน�วย
รับ

ตรวจ 

 
 

24 
 
 
 

24 

 
 
หน�วยรับตรวจปฏิบัติได�
ถูกต�องตามระเบียบ 
 
 
หน�วยรับตรวจปฏิบัติได�
ถูกต�องตามระเบียบ 

  
 

0.3831 

 
 

0.3831 

 
 

0.1255 

ตภ.สป. 

3 โครงการข�าราชการกรมที่ดิน 
ผู�มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด�น 
ประจําปG พ.ศ. 2561 

ระดับความเชื่อมั่นและขวัญ
กําลังใจของบุคลากรกรม
ที่ดินที่มตี�อการดําเนิน
โครงการฯ ไม�ต่ํากว�าร�อย
ละ 80 

ร�อยละ 80 อยู�ระหว�างดําเนินการ  0.2500 0.2500  ทด. 

4 ประกาศเจตนารมณ�ในการต�อต�าน
การทุจริตของที่ดิน 

มีการประกาศเจตนารมณ� 
ไม�น�อยกว�า 1 ครั้ง โดย
ผู�บริหารของที่ดิน 

ครั้ง 1 ดําเนินการแล�วเสร็จ  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ทด. 

5 
 

เผยแพร� รณรงค� และให�ความรู�
และติดตามประเมินผลการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการป:องกัน
และปราบปรามการทุจริตฯ 
 

มีการเผยแพร�ฯ ไม�น�อยกว�า 
1 ครั้ง 

ครั้ง 1 ดําเนินการแล�วเสร็จ  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ทด. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

6 จัดทําหนังสือข�าราชการกรมที่ดิน
ผู�มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด�น 
ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จํานวนหนังสือที่ใช�ในการ
เผยแพร� 1,000 เล�ม 

เล�ม 1,000 อยู�ระหว�างดําเนินการ  0.0500 0.0500 0.0500 ทด. 

7 โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงาน
ของหน�วยงานภาครัฐ (ITA) ของ
สํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงาน 
ป.ป.ท. 

ดําเนินตามขั้นตอนครบร�อย
ละ 100 

ร�อยละ 100 -  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ทด. 

8 รายงาน ติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร�การส�งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม กรมที่ดิน ปGงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

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

หน�วยง
าน 

100 อยู�ระหว�างดําเนินการ  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ทด. 

9 โครงการส�งเสริมทางศาสนา
สาธารณประโยชน�และค�านิยมที่ด ี

จํานวนกิจกรรมเสริมสร�าง
ความรู� 2 กิจกรรม 

กิจกรร
ม 

2 อยู�ระหว�างดําเนินการ  0.1000 0.1000  ทด. 

10 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและการ
ดําเนินการทางวินัย ปG 2561  

จํานวนข�าราชการที่ผ�าน
การอบรม 

คน 187 การดําเนินทางวินัยถูกต�อง
และเปFนธรรม 

 1.7588 1.7588 1.7121 พช. 

11 เสริมสร�างจริยธรรมข�าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน 

ร�อยละของจํานวน
ข�าราชการที่ผ�าน 
การอบรม 

จังหวัด 76 ข�าราชการปฏิบัติหน�าที่
ด�วยความซื่อสัตย�สุจริต 

 0.3800 0.3800 0.3800 พช. 

12 ฝ,กอบรมเสริมสร�างคุณธรรมแก�
ข�าราชการกรมการพัฒนาชุมชน 
ประจําปG 2562 

จํานวนข�าราชการที่เข�ารับ
การอบรม 

คน 90 ข�าราชการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม 

 1.0132 1.0132 0.7171 พช. 

13 จัดทําสื่อรณรงค�ส�งเสริมจริยธรรม 
ข�าราชการกรมการพัฒนาชุมชน 
ประจําปG 2561 

ร�อยละของข�าราชการที่
ได�รับสื่อฯ 

เล�ม 10,00
0 

ข�าราชการมีความรู� ความ
เข�าใจในเรื่องประมวลฯ 

 0.5000 0.5000 0.5000 พช. 

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

- คน 1 -  0.1449 0.1449 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

พช. 

15 โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด : 
ส�งเสริมและพัฒนาความโปร�งใส
ของหน�วยงาน 

ร�อยละของหน�วยงานที่
ดําเนินการตามมาตรการใส
สะอาด 

คน 90 หน�วยงานไม�มีเรื่อง
ร�องเรียนการทุจริต 

 0.3200 0.3200 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

พช. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

16 สัมมนาการเสริมสร�างและพัฒนา
ความรู�ด�านการป:องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ผู�เข�ารับการสัมมนามี
ความรู� ความเข�าใจ 
เกี่ยวกับการป:องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
นําความรู�ที่ได�ไปประยุกต� 
ใช�ในการปฏิบัติงาน 

คน 120 ผู�เข�ารับการอบรม จํานวน 
102  คน ได�รับความรู� 
ความเข�าใจ เกี่ยวกับการ
ป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและนําความรู�ที่ได�ไป
ประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติงาน 

 0.1258 0.1258 0.0668 ยผ. 

17 อบรม การจัดซื้อจัดจ�างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ�าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 รุ�นที่ 1 

ผู�เข�ารับการอบรมสามารถ
ปฏิบัติงานในด�านจัดซื้อจัด
จ�างได�อย�างถูกต�อง เพื่อลด
ความผิดพลาด และป:องกัน
การทุจริต 

คน 100 ผู�เข�ารับการอบรม จํานวน 
105 คน สามารถปฏิบัติงาน
ในด�านจัดซื้อจัดจ�างได�อย�าง
ถูกต�อง เพื่อลดความผิดพลาด 
และป:องกันการทุจริต 

 0.2200 0.2200 0.2197 ยผ. 

18 อบรม การบริหารสัญญาจ�างและ
ตรวจการจ�างรุ�นที่ 4 

ผู�เข�ารับการอบรมสามารถ
ปฏิบัติงานในด�านบริหาร
สัญญาจ�างและการตรวจ
การจ�างได�อย�างถูกต�อง 
เพื่อลดความผิดพลาด และ
ป:องกันการทุจริต 

คน 60 -  0.2800 0.2800  ยผ. 

19 อบรม การบริหารสัญญาจ�างและ
ตรวจการจ�างรุ�นที่ 5 

ผู�เข�ารับการอบรมสามารถ
ปฏิบัติงานในด�านบริหาร
สัญญาจ�างและการตรวจ
การจ�างได�อย�างถูกต�อง 
เพื่อลดความผิดพลาด และ
ป:องกันการทุจริต 

คน 60 -  0.2800 0.2800  ยผ. 

20 อบรม การประเมินราคาสําหรับ
งานอาคารรุ�นที่ 10 

เพื่อให�ผู�เข�ารับการอบรม
สามารถปฏิบัติงานด�านการ
คํานวณราคาได�อย�างถูกต�อง
ตามหลักเกณฑ�การคํานวณ
ราคากลาง เพื่อความ
โปร�งใสและป:องกันการทุจริต 

คน 60 -  0.3900 0.3900  ยผ. 

21 โครงการผู�นําคุณธรรมจิตอาสา
ร�วมกันต�านทุจริต 

- เชิงปริมาณ “จํานวน
ข�าราชการผู�เข�าร�วม
โครงการ” 

- - - บุคลากรในสังกัด ปค. มี
จิตสํานึกสาธารณะจํานวน
เพิ่มขึ้นได�รับบริการมีความ

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ปค. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

- เชิงคุณภาพ “ร�อยละ
ความพึงพอใจของผู�ได�รับ
ประโยชน�” 

พึงพอใจต�อโครงการที่จัด
ขึ้น 

22 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ป:อง ปราบ ปลูก เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบงานป:องกัน
การทุจริตแบบบูรณาการ 

- เชิงปริมาณ “จํานวน
หน�วยงานเข�าร�วมโครงการ” 
- เชิงคุณภาพ “เกิด
เครือข�ายบูรณาการต�าน
ทุจริตระหว�างหน�วยงาน” 

- - - บุคลากรในสังกัด ปค. มี
แนวป:องปราบในการ
ทํางาน 

 0.8046 0.8046  ปค. 

23 โครงการเสริมสร�างประสิทธิภาพ
และแก�ไขปIญหาการทุจริตการ
ทํางานด�านการป:องกันและ
ประพฤติมิชอบของกรมการ
ปกครอง (DOPA Young Anti-
Corruption) 

- เชิงปริมาณ “จํานวน
ผู�เข�าร�วมโครงการ” 
- เชิงคุณภาพ “ร�อยละของ
ผู�เข�าร�วมกิจกรรมเกิด
จิตสํานึกต�านทุจริต” 

- - - ผู�เข�าร�วมโครงการเกิด
จิตสํานึกเปFนผู�นําในการ
ป:องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 1.6891 1.6891  ปค. 

24 การเผยแพร�ข�อมูลข�าวสาร 
นโยบาย ด�านป:องกัน ปราบปราม
การทุจริต ของผู�บริหารกรมการ
ปกครอง ผ�านช�องทางสื่อสารของ
กรมการปกครอง 

- จํานวนครั้งการเผยแพร�
ข�อมูลข�าวสารและนโยบาย
ที่เกี่ยวข�อง 
- ข�าราชการในสังกัด ปค. 
ได�รับทราบข�อมูลข�าวสาร 
นโยบาย ด�านการป:องกัน
ปราบปรามการทุจริตของ
ผู�บริหารระดับกรม 

- - - ข�าราชการใน สังกัด ปค. 
ทราบนโยบายการป:องกัน 
ปราบปรามการทุจริตของ 
ปค.และประพฤติปฏิบัติ
หน�าที่ด�วยความซื่อสัตย�
สุจริต 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ปค. 

25 โครงการตรวจสอบการทุจริตการ
ทะเบียนและบัตรประจําตัว
ประชาชน 

- เชิงปริมาณ จัดชุด
ปฏิบัติการตรวจสอบ และ
ติดตามผล กรณีมีการตรวจ
พบหรือมีเรื่องร�องเรียนการ
ทุจริตทางการทะเบียนและ
บัตรฯ จํานวน 25 จังหวัด 
- เชิงคุณภาพ ทุกสํานัก
ทะเบียนลดอัตราการทุจริต
จากโครงการดังกล�าว 
 

- - - หน�วยงานที่ทุจริต
ตระหนักถึงความสําคัญใน
การปฏิบัติหน�าที่และปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎหมาย
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข�อง 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ปค. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

26 การให�ความรู�เกี่ยวกับการป:องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบในโครงการ
ฝ,กอบรมหลักสูตรผู�บริหารระดับ
ต�นและระดับกลาง 

ผู�เข�ารับการฝ,กอบรมมีผล
การทดสอบหลังการ
ฝ,กอบรมสูงขึ้นร�อยละ 80 
(จบ.ปภ. และ นบ.ปภ.) 

หลักสูตร 2 - หลักสูตรเจ�าหน�าที่
บริหารงานป:องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (จบ.ปภ.) 
รุ�นที่ 16 
- หลักสูตรนักบริหารงาน
ป:องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย (นบ.ปภ.)  
รุ�นที่ 15 

- 3.5384 3.5384 3.5384 ปภ. 

27 โครงการถวายสัตย�ปฏิญาณเพื่อ
เปFนข�าราชการที่ดีและพลังของ
แผ�นดิน 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการถวายสัตย�
ปฏิญาณเพื่อเปFนข�าราชการ
ที่ดีและพลังของแผ�นดิน 

ระดับ 5 - - ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ปภ. 

28 โครงการคัดเลือกคนดี 
“ศรี ปภ.” ประจําปG 2562 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการ “คนดีศรี 
ปภ.” ประจําปG 2562 
 

โครงการ 1 - - 0.0400 0.0400  ปภ. 

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

จํานวนการเข�าร�วมกิจกรรม
เข�าวัดฟIงธรรม และการ
ร�วมกิจกรรมทางศาสนา
ของเจ�าหน�าที่ ปภ. 

กิจกรรม 2 - กิจกรรมเข�าวัดฟIงธรรมใน
วันธรรมสวนะร�วมกับ
กรมการศาสนา  
จํานวน 3 ครั้ง 
- กิจกรรมสวดมนต�ข�ามปG 

- ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ปภ. 

30 กิจกรรมการประชาสัมพันธ�
รณรงค�ให�เจ�าหน�าที่ ปภ. รักษา 
ศีล 5 

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

กิจกรรม 2 - - ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ปภ. 

31 โครงการใช�หลักธรรมนํา ปภ. ใน
การปฏิบัติงาน 

จํานวนกิจกรรมการฟIง
เทศน�ปฏิบัติธรรมของ
เจ�าหน�าที่ ปภ. 

ครั้ง 3 - - ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ปภ. 

32 โครงการเสริมสร�างประสิทธิภาพ
อาสาสมัครการป:องกันภัยฝyาย 
พลเรือน (อปพร.) 

จํานวนครั้งที่ดําเนินการ
สอดแทรกให�ความรู�เกี่ยวกับ
การป:องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ครั้ง 18 - ศูนย�ป:องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 2, 3, 4, 
5, 6, 9, 10, 11, 12, 
14, และเขต 18 ได�

- 0.7200 0.7200 0.4400 ปภ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

ในการประชาคม อปพร. 
และศูนย�ป:องกันบรรเทา  
สาธารณภัยเขต 

ดําเนินการสอดแทรก
ความรู�ฯ ในการประชุม  
อปพร. ไปแล�ว 

33 โครงการรณรงค�เผยแพร�
ประชาสัมพันธ�ข�อมูลความรู�
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข�อบังคับ วินัยข�าราชการ ประมวล
จริยธรรม และจรรยาข�าราชการ 

จํานวนครั้งการรณรงค�
เผยแพร�ข�อมูลความรู�
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข�อบังคับ วินัยข�าราชการ 
และจรรยาข�าราชการ 

ครั้ง 10 - ปภ. มีการเผยแพร�
ประชาสมัพันธ�ฯ ในรอบ 6 
เดือนทีผ่�านมา จํานวน 11 ครั้ง 
(ผพ. 7 ครั้ง, กจ. 4 ครั้ง) 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ปภ. 

34 โครงการจัดทําข�อมูลข�าวสาร
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข�อบังคับต�าง ๆ ของหน�วยงานใน
สังกัด ความรู�เกี่ยวกับการป:องกัน
การทุจริต เผยแพร�ไว�ในศูนย�ข�อมูล
ข�าวสารของ ปภ. และเว็บไซต�กรม 
เพื่อให�ประชาชนสามารถสืบค�นและ
สามารถตรวจสอบได�ตาม พ.ร.บ.
ข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข�อง 

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

ครั้ง 12 - ปภ.มีการจัดทําข�อมูล
ข�าวสารฯ โดยมีหน�วยงาน
ภายในรับผิดชอบ รอบ 6 เดือน
ที่ผ�านมา จํานวน 12 ครั้ง  
(สล. 12 ครั้ง) 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ปภ. 

35 โครงการตรวจนิเทศงานประจําปG 
เพื่อติดตามและประเมินการ
ปฏิบัติงานของหน�วยงานในสังกัด 
และให�คําปรึกษา หากมีปIญหาใน
การปฏิบัติงาน 

จํานวนหน�วยรับตรวจ 
ในการนิเทศงาน 

หน�วย 30 - ดําเนินการตรวจนิเทศ
งาน เพื่อติดตามผลการ
ดําเนินงานของหน�วยตรวจ
รับ และให�คําปรึกษาการ
ปฏิบัติงานด�านการเงิน การ
บัญชี ด�านการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ด�านการ
ปฏิบัติงาน และด�านการ
บริหาร ตั้งแต� ต.ค. 61 – 
มี.ค. 62 จํานวน 13 
หน�วยงาน 

 0.6489 0.6489 0.6489 ปภ. 

36 โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใสของหน�วยงานภาครัฐ 
ป.ป.ท. (ITA) ประจําปG 2562 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใส

ระดับ 5 -  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ปภ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

ของหน�วยงานภาครัฐ 
ประจําปG 2561 

37 โครงการตรวจราชการของผู�ตรวจ
ราชการกรมป:องกันและบรรเทา
สาธารณภัยประจําปG 2562 

จํานวนหน�วยรับในการ 
ออกตรวจ 

หน�วย 50 - สํานักผู�ตรวจราชการ ปภ. 
มีการออกตรวจราชการ 
จํานวน 44 ครั้ง 
 

 1.4738 1.4738 - ปภ. 

38 การจัดส�งบุคลากรเข�ารับการ
ฝ,กอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู�ใน
การปฏิบัติการป:องกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือความรู�
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เช�น 
หลักสูตร 
ธรรมาภิบาลของผู�บริหาร หรือ
หลักสูตรเกี่ยวกับการป:องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

จํานวนโครงการที่จัดส�ง
บุคลากรเข�ารับการอบรม 

โครงการ 2 - โครงการขับเคลื่อนการ
รณณรงค�ต�อต�านการทุจริต
ตามมาตรา 63 ของ
รัฐธรรมนูญ 
- โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการวางระบบ 
การประเมินความเสี่ยงต�อ
การทุจริตประพฤติมิชอบ 
- โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อสร�างองค�
ความรู�ในการจัดทํา
มาตรการ/แนวทาง ตามแผน
แม�บทบูรณาการป:องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปG 
(พ.ศ. 2560 – 2579)  

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ปภ. 

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

จํานวนช�องทางการรับเรื่อง
ร�องเรียน 

ช�องทาง 9 - ปภ. มีช�องทางการรับ
เรื่องร�องเรียนร�องทุกข� 
จํานวน 9 ช�องทาง ดังนี ้
1. ติดต�อด�วยตนเอง 
2. ทางไปรษณีย� 
3. ทางอินเตอร�เน็ต 
4. หนังสือผ�านหน�วยงาน 
5. ตู�รับฟIงความคิดเห็น 
6. โทรศัพท� หมายเลข  
    02 637 3000 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ปภ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

7. สื่อสิ่งพิมพ�ต�างๆ 
8. ผู�บังคับบัญชา 
9. อื่นๆ 

40 การรับเรื่องร�องเรียนและติดตาม 
การจัดการเรื่องร�องเรียนการ
ทุจริตของหน�วยงานในสังกัด 

ร�อยละของการจัดการ 
เรื่องร�องเรียนการทุจริต 
ที่ดําเนินการตามระยะ 
ที่กําหนด 

ร�อยละ 90 จํานวนเรื่องร�องเรียนร�อง
ทุกข� ตั้งแต� 1 ต.ค. 62 – 
31 มี.ค. 62 จํานวน 6 เรื่อง  
ยุติเรื่องแล�ว จํานวน 5 เรือง 
อยู�ระหว�างดําเนินการ 
จํานวน 1 เรื่อง 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ปภ. 

41 ประกาศเจตจํานงต�อต�านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 

ร�อยละความสําเร็จ 
ตามแผน 

โครง 
การ 

1 การแสดงเจตจํานงในการ
บริหารงานที่โปร�งใส 

 0.0200 0.0200 0.0190 กฟน. 

42 อบรมให�ความรู�เกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวข�อง 

ร�อยละความสําเร็จ 
ตามแผน 

โครง 
การ 

1 บุคลากรมีความรู� ความ
เข�าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข�อง 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กฟน. 

43 เสริมสร�างวัฒนธรรมในการสร�าง
สังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต โดย
รณรงค� เผยแพร�นโยบายที่เกี่ยวข�อง
กับการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ร�อยละความสําเร็จ 
ตามแผน 

โครง 
การ 

1 ปลุกจิตสํานึกและสร�าง
ความตระหนักในการ
ต�อต�านการทุจริตทุก
รูปแบบ 

 0.0300 0.0300  กฟน. 

44 จัดอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาล 
กปน. แก�พนักงานและ
ผู�ปฏิบัตงิาน 

คะแนนประเมินความรู� 
ความเข�าใจหลังการอบรม
มากกว�าร�อยละ 80 

ร�อยละ มาก 
กว�า

ร�อยละ 
80 

-  0.2000 0.2000 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

กปน. 

45 จัดกิจกรรม “Stakeholders 
Day” 

ผลการสํารวจความพึง
พอใจในการจัดงานจาก
ผู�เข�าร�วมงาน มากกว�าร�อย
ละ 80 

ร�อยละ ไม�น�อย
กว�า

ร�อยละ 
80 

ดําเนินการแล�วเสร็จ 
จัดงาน "Connected 
Stakeholders Con-
nected Happiness      
สานสัมพันธ�สร�างสรรค�
ความสุข" ณ รร. เซ็นทรา 
บาย เซ็นทารา ศูนย�
ราชการ แจ�งวัฒนะ       
โดยได�รับเกียรติจากนายสุธี          
มากบุญ รมช.มท. เปFน
ประธานเปvดงานและ

 1.0000 1.0000 1.0236 กปน. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

ปาฐกถาเรื่อง "บริการ
สาธารณะ สร�างสุขเพื่อ
ประชาชน" โดยมี นาย
วัลลภ พริ้งพงษ� ประธาน
กรรมการ กปน. 
คณะกรรมการ กปน. คณะ
ผู�บริหาร กปน. และผู�มีส�วน
ได�ส�วนเสียกว�า  300 คน 
เข�าร�วมงาน 

46 ขับเคลื่อน ศปท. กปน. แก�ผู�มีส�วน
ได�ส�วนเสียให�มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

เพิ่มช�องทางรับเรื่อง
ร�องเรียน 1 ช�องทาง 

ช�อง 
ทาง 

1 อยู�ระหว�างดําเนินการ 
- ประชุมคณะกรรมการ
ปฏิบัติการต�อต�านการ
ทุจริตและส�งเสริมจริยธรรม
ของ กปน. ครั้งที่ 4/2561 
โดยในการประชุม   มี
ประเด็นสําคัญ ได�แก� การ
รับเรื่องร�องเรียนผ�าน QR 
Code ขอความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการป:องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ 
กปน. ประจําปGงบฯ 2562 
ขอความเห็นชอบการ
ประกวดโลโก� ศปท.กปน. 
และรายงานเรื่องร�องเรียน
การทุจริต การละเว�น หรือ
การปฏิบัติหน�าที่โดยมิชอบ
ของบุคลากร กปน. 
ประจําเดือน ต.ค. 2561 
- เผยแพร�ข�อมูลของ ศปท. 
กปน. แก�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
ในงาน "สานสัมพันธ� 
สร�างสรรค�ความสุข" 
(Stakeholder's Day) 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กปน. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

- เชิญชวนบุคลากร กปน.
ส�ง ผลงานเข�าประกวด
ออกแบบตราสัญลักษณ� 
(Logo) ศปท.กปน. เพื่อใช�
เปFนตราสัญลักษณ�ของ  
ศปท.กปน. และใช�
ประกอบการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ� ให�ผู�มีส�วน
ได�ส�วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกได�รู�จัก ศปท.กปน.  
- ดําเนินการปรับปรุงข�อมูล
บนหน�าเว็บเพจ ศปท.กปน. 
ให�เปFนปIจจุบัน ได�แก� 
แผนปฏิบัติการป:องกันและ
ปราบปรามการทุจริต      
ผลการดําเนินงาน และ
นโยบายด�านการป:องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ต�างๆ ของ กปน. ฯลฯ 
- การประกวดออกแบบ 
Logo ศปท.กปน. มีผู�ส�งผล
งานเข�าประกวด จํานวน 6 
ผลงาน โดยคณะกรรมการ
ตัดสินผลการประกวดใน
เดือน มี.ค. 2562 
 - วันที่ 27 มี.ค. 2562 
ประชุม คกก.ปฏิบัติการ
ต�อต�านการทุจริตและ
ส�งเสริมจริยธรรมของ 
กปน. ครั้งที่ 1/2562   
โดยมีวาระที่สําคัญ ได�แก�             
การทดลองใช�ระบบ QR 
Code เพื่อรับเรื่อง
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

ร�องเรียนการทุจริตใน 
สนญ.กปน. เปFนเวลา 3 
เดือน แนวทางการรับเรื่อง
ร�องเรียนการทุจริตที่มี
ลักษณะเปFนบัตรสนเท�ห� 
และผลการตัดสินโลโก�  
ศปท.กปน. ไม�มีผู�ได�รับ
รางวัลชนะเลิศ แต�ได�รับ
รางวัลชมเชย จํานวน  
2 รางวัล ทั้งนี้   ประธานฯ 
ได�ขอให� เลขาฯ ศึกษา
แนวทางการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมเจ�าหน�าที่ของรัฐฯ 
เพื่อนํามาปรับปรุงประมวล
จริยธรรมของ ผวก. และ
พนักงาน  

47 โครงการจัดซื้อสื่อประชา 
สัมพันธ� Animation หรือ 
Motion Graphic จํานวน 5 
หัวข�อ ได�แก� 
- จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ผู�ปฏิบัตงิาน กปภ. 
- ป:องกันและปราบปรามการทุจริต 
- ความขัดแย�งทางผลประโยชน� 
- คุณธรรมจริยธรรม 
- การให�บริการประชาชนด�วย
หัวใจ (service mind) 

ดําเนินการแล�วเสร็จภายใน
เวลาที่กําหนด 

วันที ่ 30 
ก.ย.
62 

เปFนการปลุกจิตสํานึกของ
ผู�บริหารและพนักงาน
ภายในองค�กร เพื่อให�
ประพฤติปฏิบัติเปFนไปใน
แนวทางเดียวกันจนเปFน
ปกติวิสัยหรือเปFนธรรม 

 0.1000 0.1000  กปภ. 

48 กิจกรรมรณรงค�และให�ความรู�เรื่อง
การต�อต�านการทุจริตภายใน
องค�กรผ�านช�องทาง Application 
Line, สื่อ Social, จุลสารสีสันข�าว  
และอื่น ๆ 

จํานวนครั้งที่มีการเผยแพร�
สื่อในการรณรงค�และให�
ความรู�การต�อต�านการ
ทุจริต 

ครั้ง 12 พนักงานประพฤติปฏิบัติ
ตนตามแนวทางเสริมสร�าง
วัฒนธรรมสุจริต และร�วม
เปFนเครือข�ายในการต�อต�าน
การทุจริตในองค�กร 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กปภ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

49 โครงการให�ความรู�ความเข�าใจ
เกี่ยวกับเกณฑ�ประเมิน ITA 
ประจําปG 2562 ให�สอดคล�องกับ 
พ.ร.บ.ข�อมูลข�าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540  
(การประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ : ITA)  

จํานวนครั้งที่ดําเนินการ
แล�วเสร็จ 

ครั้ง 1 ผู�บริหาร พนักงาน มี
ความรู� ความเข�าใจในการ
พัฒนาระบบการดําเนินงาน
ให�เปFนไปตามเกณฑ�
ประเมิน ITA เพื่อแสดงถึง
การปฏิบัติหน�าที่อย�างมี
คุณธรรมและโปร�งใสใน 
ทุก ๆ มิติ 

 0.2500 0.2500  กปภ. 

50 โครงการคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานของ 
กปภ. เขต ประจําปG 2562 
(การประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ : Integrity & 
Transparency Assessment : 
ITA) 

ขอความเห็นดําเนินโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานของ 
กปภ. เขต ประจําปG 2562 
จากผู�ว�าการฯ 

ไตร
มาส 

ภายใน
ช�วงไตร
มาส 

1/256
2 

ยกระดับกระบวนการ
ดําเนินงานในทุกมิติของ 
กปภ. ให�มีคุณธรรมและ
ความโปร�งใสสามารถ
ตรวจสอบได� 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กปภ. 

นําเสนอโครงการพร�อม
เกณฑ�ประเมินต�อผู�ว�าการ 
เพื่อแจ�ง กปภ. เขต เข�าร�วม
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงาน 
ประจําปG 2562 (หลังจาก 
สวก. โดย กพท. จัดให�
ความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับ
เกณฑ�ประเมิน ITA 
ประจําปG 2562) 

เดือน 1  
(หลัง 
จาก 
สวก. 
โดย 
กพท. 
จัดให�
ความรู�

ฯ) 

ยกระดับกระบวนการ
ดําเนินงานในทุกมิติของ 
กปภ. ให�มีคุณธรรมและ
ความโปร�งใสสามารถ
ตรวจสอบได� 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

51 ทบทวน ปรับปรุง ประกาศ
เจตจํานงการบริหารงานด�วยความ
ซื่อสัตย�สุจริตอย�างมีคุณธรรมและ
โปร�งใส 

จํานวนครั้งที่ปรับปรุง
ประกาศเจตจํานงการ
บริหารงานด�วยความซื่อสัตย�
สุจริตอย�างมีคุณธรรม 

ครั้ง 1 ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติให�มีประสิทธิภาพ
และความคล�องตัวในการ
นําไปปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กปภ. 

52 ทบทวน ปรับปรุง นโยบายต�อต�าน
การรับหรือให�สินบน 

จํานวนครั้งที่ทบทวนหรือ
ปรับนโยบายต�อต�านการรับ
หรือให�สินบน (ภายใน 30 
ก.ย. 62) 
 

ครั้ง 1 นโยบายต�อต�านการรับหรือ
ให�สินบน สอดคล�องกับ
สถานการณ�ปIจจุบันและมี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กปภ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

53 ทบทวน จัดทํา ปรับปรุง หรือ
พัฒนาแนวทาง วิธีปฏิบัติ 
หลักเกณฑ� คําสั่ง ประกาศ 
ระเบียบ ข�อบังคับ ของ กปภ. ให�
ทันสมัยและมีความคล�องตวั 

จํานวนเรื่องที่ทํา ปรับปรุง 
แก�ไขหรือพัฒนา (ภายใน 
30 ก.ย.62) 

เรื่อง ≤3 ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ในการบริหารงาน และ/หรือ
ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานให�สอดคล�องกับ
สถานการณ�ปIจจุบัน 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กปภ. 

54 ปรับปรุงประสิทธิผลในการ
รายงานความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน� 

ร�อยละของจํานวนผู�บริหาร
และผู�ปฏิบัติงาน รายงาน
ความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน� 

ร�อยละ 100 เปFนพื้นบ�านในการป:องกัน
การทุจริต/การแสวงหา
ผลประโยชน�ส�วนตน ที่
ผู�บังคบับัญชาต�องกํากับ
ดูแลอย�างเคร�งครัด 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กปภ. 

55 โครงการให�และเปvดเผยข�อมูล
อย�างเปFนระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ�าง ให�สาธารณชนทราบอย�าง
ชัดเจน แสดงบนเวบ็ไซต� กปภ. 

วันที่เผยแพร�แผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ�างฯ แสดง
บนเว็บไซต� กปภ. 

วันที ่ 31 
ต.ค.
61 

การเปvดเผยข�อมูลตาม 
พ.ร.บ.ข�อมูลข�าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 
แสดงถึงความโปร�งใสใน
การดําเนินงาน 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กปภ. 

วันที่เผยแพร�รายงานผล
การจัดซื้อจัดจ�างฯ 
ประจําปG 2561 แสดงบน
แสดงเว็บไซต� กปภ. 

วันที ่ 31 
ธ.ค.61 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

วันเผยแพร�รายงาน
วิเคราะห�ผลการจัดซื้อจัด
จ�างฯ ประจําปG 2561 
แสดงบนเวบ็ไซต� กปภ. 

วันที ่ 31 
ธ.ค.61 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

วันเผยแพร�รายงาน
วิเคราะห�ผลการจัดซื้อจัด
จ�างฯ ประจําปG 2562  
ไตรมาส 1-4 แสดงบน
เว็บไซต� กปภ. 

วันที ่ หลังสิ้น
ไตร
มาส 
60 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

จํานวนเรื่องที่มีการ
ปรับปรุง เพื่อให�การ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ�าง
ของ กปภ. มีคล�องตัวขึ้น 
 

เรื่อง 1 มีการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานด�านการจัดซื้อจัด
จ�างให�มีความคล�องตัว 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

56 การเผยแพร�ประชาสัมพันธ� 
ศปท.กปภ. เปFนช�องทางการรับ
เรื่องร�องเรียนการทุจริตผ�านสาย
ด�วนช�วงเวลาราชการ และ
สามารถร�องเรียนผ�านเว็บไซต�ได�
ตลอด 24 ชั่วโมงที่ 
http://anticor.pwa.co.th 

เผยแพร�และประชาสัมพันธ� 
ศปท.กปภ. อย�างต�อเนื่อง 

ดําเนนิ 
การ
อย�าง

ต�อเนื่อง 

ดําเนนิ 
การ
อย�าง

ต�อเนื่อง 

พนักงานและประชาชน
ทั่วไปรับรู�รับทราบถึงช�อง
การรับเรื่องเรียนการทุจริต 
กรณีหากพบเห็นพนักงาน 
กปภ. ที่มีพฤติกรรมที่ส�อไป
ในทางทุจริตสามารถแจ�งได�
ที่ ศปท.กปภ. 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กปภ. 

57 ซักซ�อมความเข�าใจให�ทุก
หน�วยงานทราบถึงมติ ครม. เมื่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2541 ในการ
ให�ความคุ�มครองพยาน 

จํานวนครั้งในการซักซ�อม
ความเข�าใจให�พนักงาน
ได�รับรู� 

ครั้ง 1 พนักงานและประชาชน
ทั่วไปรับทราบถึงการ
คุ�มครองผู�ร�อง ผู�ให�เบาะแส 
ไม�ต�องรับภัยอันตรายใด ๆ 
ที่เกิดจากการร�องเรียน
เจ�าหน�าที่รัฐทุจริต 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กปภ. 

58 จัดกิจกรรมหรือทําประชาคมกับผู�
มีส�วนได�ส�วนเสียในการร�วมแสดง
ความคิดเห็น/ร�วมในการจัดทํา
แผน/ร�วมในการดําเนินงานหรือ
ปรับปรุงพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 

จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม
หรือการทําประชาคมกับผู�
มีส�วนได�ส�วนเสีย 

ครั้ง 5 สนับสนุนผู�ทีม่ีส�วนได�ส�วน
เสียมีส�วนร�วมในการ
ดําเนินงาน เพื่อแสดงความ
โปร�งใสในการดําเนินงาน 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กปภ. 

59 เชิญคู�ค�า (คู�สัญญา) ร�วมฟIง
นโยบายองค�กร 

จํานวนครั้งที่จัดประชุม
เพื่อให�นโยบายแก�คู�ค�า 
(คู�สัญญา) 

ครั้ง 1 แนวทางในการประชา-
สัมพันธ�นโยบายต�าง ๆ ให�
ผู�รับจ�างและผู�รับงานได�รับ
รู�และเข�าใจอย�างชัดเจน 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กปภ. 

60 โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในกาดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ (ITA) ของ
สํานักงาน ป.ป.ช. (การประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ : 
Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 

ดําเนินตามเกณฑ�และ
ระยะเวลาตามที่สํานักงาน 
ป.ป.ช. กําหนด 

ช�วง 
เวลา 

ที่ 
ป.ป.ช. 
กําหนด 

การยกระดับค�า CPI ของ
ประเทศ 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กปภ. 

จํานวนกิจกรรมที่
ดําเนินการเพื่อส�งเสริมและ
พัฒนาหน�วยงานให�มี
คุณธรรมและความโปร�งใส 
ตามแนวทางเกณฑ�การ
ประเมิน ITA ที่สํานักงาน 
ป.ป.ช. กําหนด 

กิจ 
กรรม 

≤3 ยกระดับและพัฒนาระบบ
การดําเนินงานขององค�กร
ให�มีคุณธรรมและความ
โปร�งใสมากยิ่งขึ้น 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

61 โครงการประกาศเจตนารมณ�
ต�อต�านการทุจริตในวันสถาปนา อต. 

เชิงปริมาณ : พนักงานเข�า
ร�วมกิจกรรมโครงการ 
ไม�น�อยกว�า 50 คน 
เชิงคุณภาพ : กิจกรรม
ประกาศเจตนารมณ�ต�อต�าน
การทุจริตในวันสถาปนา 
อต. ประสบผลสําเร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

คน 50 1. อต. เปFนองค�กรที่เปFน
แบบอย�างที่ดีทางด�าน 
ธรรมาธิบาล ด�านความ
โปร�งใส ด�านคุณธรรม 
จริยธรรม และด�าน
สิ่งแวดล�อม 
2. พนักงาน อต. ได�มีส�วน
ร�วมในกิจกรรม ทําให�เกิด
การมีส�วนร�วม กระตุ�นให�เกิด
การรับรู� ปลูกฝIงความ
ซื่อสัตย�สุจริตให�เปFน
วัฒนธรรมองค�กร 
3. พัฒนา อต. ให�เปFนองค�กร
ที่มีประสิทธิภาพสูงโดย
ปราศจากการทุจริต 

 0.0300 0.0300  อต. 

62 โครงการอบรมความรู�ด�านพัสดุ
ตาม พ.ร.บ. 2560 ให�กับ
เจ�าหน�าที่พัสดุ และทุกแผนกใน
องค�กร 

เชิงปริมาณ : ร�อยละความรู�
ความเข�าใจของพนักงานใน
การจัดกิจกรรมโครงการไม�
น�อยกว�า 70 คน 
เชิงคุณภาพ : จัดกิจกรรม
อบรมพัสดุให�กับเจ�าหน�าที่
พัสดุและทุกแผนกใน
องค�กรประสบผลสําเร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด 

คน 70 1. อต. เปFนองค�กรที่เปFน
แบบอย�างที่ดีทางด�านธรร
มาธิบาล ด�านความโปร�งใส 
ด�านคุณธรรม จริยธรรม 
และด�านสิ่งแวดล�อม 
2. พนักงาน อต. ได�มีส�วน
ร�วมในการอบรมทําให�เกิด
ความรู�ความเข�าใจ เกิด
องค�กรความรู�ใหม� ๆ ด�าน
พัสดุ ตาม พ.ร.บ.2560
กระบวนการจัดซื้อจัดจ�าง 
กระตุ�นให�เกิดการรับรู� 
ปลูกฝIงความซื่อสัตย�สุจริต
ให�เปFนวัฒนธรรมองค�กร 
3. พัฒนา อต. ให�เปFน
องค�กรที่มีประสิทธิภาพสูง
ในด�านการกํากับดูแล
กิจการที่ดี 

 0.0200 0.0200  อต. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

63 การชี้แจง  สร�างความร�วมมือกับ
พนักงาน เพื่อต�อต�านการทุจริต 

จัดให�มีการสื่อสาร ชี้แจง 
สร�างความร�วมมือกับ
พนักงานเพื่อต�อต�านการ
ทุจริตโดยผู�บริหาร 

ครั้ง 3 ครั้งที่ 1 จัดให�พนักงานเข�า
ร�วมกิจกรรมทางศาสนา 
ประจําปGงบประมาณ พ.ศ.
2562” ณ วัดปyาชัยรังสี 
อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร 
ครั้งที่ 2 การประกาศ
เจตจํานงสุจริตในการบริหาร 
งานของผู�อํานวยการองค�การ
จัดการน้ําเสีย เผยแพร�ผ�าน
ทางเว็บไซต� อจน. 
ครั้งที่ 3 จัดโครงการเรียนรู�
ตามศาสตร�พระราชา ทั้งนี้ 
เพื่อส�งเสริมการดําเนินงาน
ตามประมวลจริยธรรม 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

อจน. 

64 การมอบหมายผู�แทนองค�กร เข�า
ร�วมประชุม/กิจกรรมด�านการ
ป:องกันและปราบปรามการทุจริต 

ผู�แทนปฏิบัติหน�าที่ตามที่
ได�รับมอบหมายในด�านการ
ป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

ร�อยละ 100 เข�าร�วมทุกการประชุม/
กิจกรรมด�านการป:องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ในปGงบประมาณ พ.ศ.
2562 ทั้งนี้ เพื่อเปFน
การบูรณาการการทํางาน
ร�วมกับหน�วยงานอื่น  

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

อจน. 

65 การติดตามการปฏิบัติงานตาม
เกณฑ�การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใส (ITA) 

คะแนนผลการประเมิน ITA คะแนน
ประเมิ

น 

87 ช�วงดําเนินการประเมินฯ 
เดือนเมษายน อจน.ได�
ลงทะเบียนและเปvดใช�งาน
รหัสผ�านในระบบ ITAS และ
นําเข�าข�อมูลระบบ ITAS 
เพื่อเตรียมการประเมิน 
จํานวนผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
ภายใน และข�อมูลของผู�มี
ส�วนได�เสียภายนอกแล�ว 
ขณะนี้อยู�ระหว�างดําเนินการ 
(พฤษภาคม 62)            

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

อจน. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

เก็บรวบรวมข�อมูลตามแบบ 
แบบวัดการรับรู�ของผู�มีส�วน
ได�ส�วนเสียภายใน (IIT) และ
ผู�รับจ�างประเมินฯ ดําเนิน 
การเก็บรวบรวมข�อมูลตาม
แบบ แบบวัดการรับรู�ของผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสียภายนอก 
(EIT) ทั้งนี้ เพื่อส�งเสริมการ
ดําเนินงานที่มีคุณธรรมและ
ความโปร�งใส 

66 ประกาศ เผยแพร� หรือเปvดเผย
ข�อมูลการจัดหาพัสดุหรือการ
จัดซื้อจัดจ�างให�สาธารณชนทราบ 

ร�อยละ 100 - 10 
ชิ้น/
เดือน 

จํานวนช�องทางที่ประกาศ
เผยแพร� หรือเปvดเผยข�อมูล
การจัดหาพัสดุหรือการ
จัดซื้อจัดจ�าง 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กทม. 

67 จัดให�มีช�องทางที่ประชาชนเข�าถึง
ข�อมูลข�าวสาร 

ร�อยละ 100 3 
ช�อง 
ทาง 

- จํานวนช�องทางในการ
เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารของ
หน�วยงาน 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กทม. 

68 กิจกรรมการดําเนินงานตาม
มาตรการเสริมสร�างธรรมา- 
ภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ�และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของหน�วยงาน 

1. ความสําเร็จของการ
จัดทําหนังสือมอบหมาย
เจ�าหน�าที่สอบทานการรับ
เงิน การรวบรวมเงินและ
การนําส�งเงิน 
2. ร�อยละความสําเร็จของ
การควบคุมและการติดตาม
การปฏิบัติงานของ
เจ�าหน�าที่ที่ได�รับมอบหมาย
ให�ชําระเงิน 
3.จํานวนครั้งของการ
ประชุมเน�นย้ําวิธีปฏิบัติตาม
ระเบียบที่ถูกต�อง และ
บทลงโทษกรณีที่มีการ
ทุจริต 
 

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

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กทม. 



86 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

69 ประกาศเจตจํานงต�อต�านการ
ทุจริตของหน�วยงาน 

การบริหารราชการของ
หน�วยงานมีความโปร�งใส
สามารถป:องกันการทุจริต
ของข�าราชการและ
บุคลากรได� 

- - ลดข�อร�องเรียนในการ
ดําเนินงานของหน�วยงาน 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กทม. 

70 การสร�างความโปร�งใสในการ
ปฏิบัติราชการของหน�วยงาน 

เจ�าหน�าที่ผู�ปฏิบัติงานด�าน
การบริหารงานบุคคล 
การเงิน และพัสดุ สามารถ
ปฏิบัติงานเปFนไปตาม
มาตรฐานและหลักธรรมา- 
ภิบาล 

- - ลดข�อร�องเรียนในการ
ดําเนินงานด�านการ
บริหารงานบุคคลการ
เบิกจ�ายงบประมาณ การ
พัสดุ และการจัดซื้อจัดจ�าง 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กทม. 

71 กิจกรรมส�งเสริมจริยธรรมแก�
บุคลากรในหน�วยงาน 

12 ครั้ง 
 

ครั้ง 12 อยู�ระหว�างดําเนินการ  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กทม. 

72 โครงการส�งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข�าราชการและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร 

ร�อยละความสําเร็จของ
ข�าราชการ กทม. และ
บุคลากร กทม. ผ�านการ
ประเมินสมรรถนะด�าน
คุณธรรมจริยธรรม 

คน 550 1. ข�าราชการกรุงเทพ-   
มหานครมีผลการประเมิน
ผ�านเกณฑ�ตามเกณฑ�
สมรรถนะหลักของ
ข�าราชการกรุงเทพ-       
มหานครที่สํานักงาน ก.ก. 
กําหนด 
2. บุคลากรกรุงเทพ-     
มหานครมีผลการประเมิน
ผ�านเกณฑ�การประเมิน
พฤติกรรม 

 1.8680 1.8680  กทม. 

73 โครงการฝ,กอบรมยุทธศาสตร�ชาติ
ว�าด�วยป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

ผู�เข�ารับการอบรมร�อยละ 
90 มีความเข�าใจใน
มาตรการการป:องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

คน 115  ผู�เข�ารับการอบรมร�อยละ 
90 มีความเข�าใจใน
มาตรการการป:องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

 0.1760 0.1760  กทม. 

74 โครงการส�งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว�า
ด�วยประมวลจริยธรรมของ

ข�าราชการและลูกจ�าง  
ร�อยละ ๙๐ มีความยึดมั่น
ในหลักจริยธรรมที่ดีงาม 

ร�อยละ 
90 

90 ข�าราชการและลูกจ�างมี
ความยึดมั่นในหลัก
จริยธรรมที่ดีงาม โดยไม� 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กทม. 



87 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

ข�าราชการและลูกจ�าง
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ทําการใด ๆ อันก�อให�เกิด
ความเสียหายแก�ส�วน
ราชการจนมีเรื่องร�องเรียน
ทุจริต 

75 โรงพยาบาลคุณธรรม ส�วนราชการในสังกัดสํานัก
การแพทย�สามารถ
ดําเนินการตามอัตลักษณ�
องค�กรที่สํานักการแพทย�
ประกาศ “รับผิดชอบ 
โปร�งใส ใส�ใจบริการ” ได�
อย�างจริงจัง 

กิจกรร
ม 

3 ส�วนราชการในสังกัดสํานัก
การแพทย�สามารถ
ดําเนินการตามอัตลักษณ�
องค�กรที่สํานักการแพทย�
ประกาศ “รับผิดชอบ 
โปร�งใส ใส�ใจบริการ” ได�
อย�างจริงจัง 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กทม. 

76 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สํานักปลัดพัทยา 

- ผู�เข�าร�วมโครงการมี
จิตสํานึกที่ดีสามารถหลัก
คุณธรรมปรับใช�เพิ่มขึ้นร�อย
ละ 90 ปรับใช� 
- ปGละ 1 ครั้ง 

คน 60 - ผู�เข�าร�วมโครงการ
สามารถสามารถนําความรู�
ที่ได�รับไปปฏิบัติงานตม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข�อง
เพิ่มขึ้น 
- ประชาชนผู�มารับบริการมี
ความพึงพอใจในการ
ให�บริการของเจ�าหน�าที่ 

 0.6000 0.6000 0 
(อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ) 

พัทยา 

77 โครงการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อ
การบริการประชาชน 

ปGละ 1 ครั้ง (จํานวน 4 
รุ�น) 

คน 800 บุคลากรของเมืองพัทยามี
คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน ประชาชนมี
ความพึงพอใจในการ
บริการ 

 0.3000 0.3000 0.2941 
 

พัทยา 

78 โครงการอบรมและเผยแพร�ความรู�
ด�านงานพัสด ุ

ปGละ 1 ครั้ง คน 25 ผู�เข�าร�วมโครงการได�รับ
ความรู� ความเข�าใจแนวทาง
ปฏิบัติงานตามระเบียบ
กฎหมายที่ถูกต�อง เหมาะสม 
ประสิทธิภาพงานในงานพัสดุ 

 0.3000 0.3000 0.1176 
(อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ) 

พัทยา 

79 มาตรการสร�างความโปร�งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
พนักงานเมืองพัทยา 

ดําเนินการ 2 ครั้ง/ปG - - การพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานเมือง
พัทยา ลูกจ�างประจําและ

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

พัทยา 



88 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง
เมืองพัทยา 

พนักงานจ�างเมืองพัทยามี
ความเปFนธรรม โปร�งใส 
สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได� โดยใช�ระบบ
เปvดคือการแจ�งผลการ
ประเมินให�ผู�ถูกประเมิน
ทราบหรือเปvดโอกาสให�ผู�
ประเมินมีส�วนร�วมในการ
เสนอความคิด 

80 มาตรการเปvดเผยข�าวสาร จัดซื้อ - 
จัดจ�าง 

ประชาชนได�รับข�อมูลข�าวสาร
การจัดซื้อจัดจ�าง เพิ่มขึ้น 
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90 

- - ประชาชนได�รับทราบข�อมูล
ที่ถูกต�อง และรวดเร็ว 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

พัทยา 

81 มาตรการติดป:ายประกาศชื่อ
โครงการกิจกรรมที่จะดําเนินการ 
จํานวนงบประมาณและแหล�ง
งบประมาณ/ผู�รับผิดชอบ/ผู�รับจ�าง
และระยะเวลาดําเนินการอย�าง
ชัดเจนในบริเวณพื้นที่ดําเนินการ
โครงการ 

- ประชาชนและ
นักท�องเที่ยวได�รับทราบ
ข�อมูลของโครงการเพิ่มขึ้น
ร�อยละ 80  
- จํานวนป:ายประกาศชื่อ
โครงการที่ติดตั้งไม�น�อยกว�า 
18 ป:าย/ปG 

- - เกิดภาพลักษณ�ที่ดีต�อเมือง
พัทยา 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

พัทยา 

82 กิจกรรมประชาสัมพันธ�เกี่ยวกับ
สัญญาจัดซื้อจัดจ�างให�ผู�สนใจเข�า
ตรวจสอบได� 

- ป ร ะ ช า ช น โ ด ย ทั่ ว ไ ป
สามารถรับทราบข�อมูลที่
ถูกต�องและรวดเร็ว ไม�น�อย
กว�าร�อยละ 90 

คน - - ประชาชนทั่วไปสามารถ
รับทราบข�อมูลที่ถูกต�อง 
และรวดเร็ว 
- การปฏิบัติงานเปFนไปด�วย
ความโปร�งใส ตรวจสอบได� 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ  

พัทยา 

83 กิจกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคมุภายใน (ดําเนินการต�อเนื่อง
ทุกปG) 

1 ครั้ง/ปG - - มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน 
ตามที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ�นดินกําหนด 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

- 
(อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ) 

พัทยา 

84 กิจกรรมการรายงานผลการใช�
จ�ายเงินให�ประชาชน 

4 ครั้ง/ปG - - มีประชาชนสนใจ
รายละเอียดของการใช�
จ�ายเงินเมืองพัทยา 
 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

- 
(อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ) 

พัทยา 



89 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

85 มาตรการการตรวจสอบการ
บริหารงานของฝyายบริหารโดย
สภาเมืองพัทยา 

4 ครั้ง/ปG - - ทําให�การบริหารงานเมือง
พัทยาเปFนไปด�วยความ
โปร�งใส 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

พัทยา 

86 ส�งเสริมให�บุคลากรของสํานักงาน
จังหวัดทุกระดับให�เข�ารับการ
ประชุมอบรม สัมมนา เพื่อให�
ปฏิบัติงานในหน�าที่ด�วยความ
ถูกต�องตามระเบียบปฏิบัติ เพื่อ
ป:องกันการทุจริตในหน�าที่ราชการ 

จํานวนบุคลากรที่ได�รับการ
ฝ,กอบรม 

ครั้ง/
คน 

3 ครั้ง/
5 คน 

บุคลากรในสังกัดมีความรู� 
และปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข�อง 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

กําแพงเพชร 

87 แผนงานการดําเนินงานของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
พังงา ในการสอดส�อง เสนอแนะ 
ส�งเสริมการปฏิบัติภารกิจของ
หน�วยงานของรัฐ 

ความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามแผน
สอดส�องฯ 

แผน 1  มีการบริหารราชการเปFนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 0.90000 0.9000 อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

กําแพงเพชร 

88 ประชาสัมพันธ� เผยแพร�ความรู�
ด�านการสร�างจิตสํานึก คุณธรรม 
จริยธรรมฯ เผยแพร�ข�อบังคับว�า
ด�วยจรรยาบรรณข�าราชการ 

ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ได�รับ
ความรู�ไม�น�อยกว�า ร�อยละ 
80 

ครั้ง 5  ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ได�รับ
ความรู�ด�านการสร�าง
จิตสํานึก คุณธรรม 
จริยธรรม 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กําแพงเพชร 

89 การประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใส ในการดําเนินงาน  
ของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency 
Assessment - ITA) ประจําปG
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงาน
ของหน�วยงานภาครัฐ 
ประจําปG 2562 (ITA) 

หน�วย 
งาน 

33  การดําเนินการประเมิน
คุณธรรม และความโปร�งใส 
ในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ ประจําปG 
2560 เปFนไปด�วยความ
เรียบร�อย 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กําแพงเพชร 

90 เสริมสร�างความรู� คู�คุณธรรม 
ต�อต�านทุจริต จัดให�มีการประชุม
เพื่อถ�ายทอดความรู�ด�านการ
ต�อต�านการทุจริตให�กับเจ�า
พนักงานที่ดินสาขา/อําเภอ อย�าง
น�อย ๓ เดือนครั้งและมอบ
นโยบายให�ไปถ�ายทอดต�อให�
เจ�าหน�าที่ทุกคนในสํานักงานทีด่ิน 

ร�อยละ 80 ของเจ�า
พนักงานที่ดิน สาขา/
อําเภอ/หัวหน�ากลุ�ม/ฝyาย
ต�างๆ ในสํานักงานที่ดนิ
จังหวัดได�รับความรู�ฯ 

ครั้ง/
คน 

4 ผู�เข�าอบรมปฏิบัติงานตาม
กฎ ระเบียบของหน�วยงาน 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กําแพงเพชร 



90 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

91 เสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม
ข�าราชการพัฒนาชุมชนต�อต�าน
การทุจริตจัดให�มีการประชุมเพื่อ
สร�างความรู� ด�านคุณธรรม 
จริยธรรม และการต�อต�านการ
ทุจริตให�กับเจ�าหน�าที่พัฒนาชุมชน 
ทุกคน   

ร�อยละ 80 ของเจ�าหน�าที่
พัฒนาชุมชนมีความรู� 
ความเข�าใจ และมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการเปFน
ข�าราชการที่ดี 

ครั้ง/
คน 

12 ผู�เข�าอบรมปฏิบัติงานตาม
หลักการคุณธรรม 
จริยธรรม 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กําแพงเพชร 

92 กิจกรรมการสร�างองค�กรแห�งการ
เรียนรู� (Learning Organization) 
ด�านการทุจริตประพฤติมิชอบ ได�แก� 
๑) ประชาสัมพันธ�แจ�งเวียนความรู�
ด�านการป:องกัน/แก�ไขปIญหา
ทุจริต ณ มุมความรู� กลุ�มงาน
กฎหมาย ฯ อย�างน�อย เดือนละ 
๑ ครั้ง 
๒) ประชุมให�ความรู�แก�บุคลากรใน
สังกัดอย�างน�อยเดือนละ ๑ ครั้ง 

๑.ร�อยละ 80 ของจํานวน
บุคลากรที่ทราบข�อมูล  
๒.ร�อยละ 70 ของจํานวน
บุคลากรเข�าร�วมการ
ประชุม 

ครั้ง 12 ๑.บุคลากรมีองค�ความรู�
ด�านการป:องกัน/
ปราบปรามการทุจริต  
๒.ไม�มีเรื่องร�องเรียนทุจริต
ในหน�วยงาน/ปลอดเรื่อง
ร�องเรียน 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

กําแพงเพชร 

93 ข�าราชการและเจ�าหน�าที่ยุคใหม� 
ไม�รับ ไม�โกง 

จํานวนข�าราชการและ
เจ�าหน�าที่ที่เข�าร�วมกิจกรรม 

51 
ครั้ง 

4 ครั้ง ผู�เข�าร�วมกิจกรรมไปปฏิบัติ 
งานตามระเบียบกฎหมาย มี
จิตสํานึกในการปฏิบัติงาน
ด�วยความซื่อสัตย� สุจริต 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

นครนายก 

94 กิจกรรมการปฏิบัติธรรมของ
เจ�าหน�าที่ 

จํานวนข�าราชการและ
เจ�าหน�าที่ที่เข�าร�วมกิจกรรม 

คน 51 ผู�เข�าร�วมกิจกรรมมีจิตสํานึก
ยึดมั่นหลักคุณธรรมร�วม
ต�อต�านการทุจริต 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

นครนายก 

95 จัดให�มีการประชาสัมพันธ�ให�
บุคลากรในสํานักงานทีด่ินจังหวัด
นครปฐม และสาขาทราบเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมาย เพื่อป:องกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยการ
เผยแพร�โปสเตอร�แผ�นพับ ความรู�
เกี่ยวกับการป:องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ร�อยละของความพึงพอใจ
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียต�อ
นโยบายตามมาตรการ
ป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 80 

ช�อง 
ทาง 

2 บุคลากรในหน�วยงานมี
จิตสํานึกในการต�อต�าน 
การทุจริต และมีความรู�
เกี่ยวกับการปราบปราม
การทุจริต 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

นครปฐม 



91 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

96 โครงการป:องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สํานักงานทีด่ินจังหวัดนครราชสีมา 
ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑. ข�าราชการและลูกจ�าง
ในสังกัดได�รับการส�งเสริม
ด�านคุณธรรมและจริยธรรม 
และการมีจิตสํานึกในการ
ให�บริการประชาชน                         
๒. ประชาชนผู�มาติดต�อ
ราชการได�รับทราบขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการของงานบริการ
ประเภทต�างๆ  ๓. 
ประชาสัมพันธ�ให�ประชาชน
ทราบเกี่ยวกับข�อมูล
ข�าวสารของสํานักงานที่ดิน 

คะแนน 86 ทําให�ประชาชนมีความพึง
พอใจในการให�บริการของ
สํานักงานที่ดิน/ประชาชน
ได�รับบริการที่โปร�งใส 
ตรวจสอบได�/ประชาชน
ได�รับข�อมูลข�าวสารเกี่ยวกับ
งานของกรมที่ดิน/สามารถ
ตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลเกี่ยวกับงานบริการ
ประชาชน/ทําให�ข�าราชการ
และลูกจ�างในสังกัดของ
สํานักงานที่ดิน ได�รับการ
เสริมสร�างกระบวนทัศน� 
และพฤติกรรมของผู�ให� 
บริการที่ดี สามารถนําความรู�
และประสบการณ�ที่ได�รับไป
ปรับใช�ในการปฏิบัติงานได�
อย�างมีประสิทธิภาพ 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

นครราชสีมา 

97 ขับเคลื่อนนโยบายการกํากับดูแล
องค�การที่ดี 

บุคลากร พช. มีค�านิยม 
สร�างสรรค� ปฏิบัติหน�าที่
ด�วยหลักธรรมาภิบาล มี
คุณธรรม จริยธรรม  มี
ความรู�และทันสมัย 
ตอบสนอง ผู�มีส�วนได�เสีย
อย�างมีประสิทธิภาพ 

คน 211 หน�วยงาน พช. มีความ
โปร�งใส ข�าราชการมี
คุณธรรม ผลงานมี
ประสิทธิภาพ 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

นครราชสีมา 

98 มาตรการปรับปรุงระสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชกา(สอดแทรก
ความรู� กรณีศึกษาที่ข�าราชการถูก
ลงโทษทางวนิัย กรณีทุจริต 

บุคลากรในสังกัดได�รับ
ความรู�จากกรณีศึกษาที่ถูก
ลงโทษทางวนิัย 

คน 101 บุคลากรในสังกัดรับทราบ
นโยบาย 

 0.0252 0.02525 0.0252 นครสวรรค� 

99 เปvดช�องทางรับฟIงความคิดเห็น 
โดยคลินิก ไขข�อข�องใจ สร�างความ
โปร�งใส คน พช.นว. 

เพิ่มช�องทางการรับฟIง
ความคิดเห็นประชาชน 

แห�ง 16 -  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

นครสวรรค� 



92 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

100 ประชาสัมพันธ�เรื่องเกี่ยวกับการ
ป:องกันและปราบปรามการทุจริต
ให�ประชาชนทราบ 

มีช�องทางสื่อสารให�ประชาชน
ได�ตรวจสอบและรับรู�ข�อมูล
ข�าวสารด�านการทุจริต 

ช�อง 
ทาง 

1 ประชาชนรับรู�ข�อมูล
ข�าวสารด�านทุจริต 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

นครสวรรค� 

101 การขับเคลื่อนงานจริยธรรม และ
การเสริมสร�างวินัยข�าราชการของ
จังหวัด 

ร�อยละของการกระทําผิด
วินัยของเจ�าหน�าที่เกิดขึ้น
เทียบกับปG 2561  
ไม�เกินร�อยละ 1 

หน�วย 80 ร�อยละ 1  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

น�าน 

102 การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดน�านผ�านการประเมิน 
เปFนจังหวัดคุณธรรม 

หน�วย 33 ระดับ 2 จังหวัดคุณธรรม  0.0100 0.0100 0.0050 น�าน 

103 จํานวนเจ�าหน�าที่ของรัฐใน
สํานักงานฯ ได�รับทราบประกาศ
วาระด�านการป:องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

บุคลากรในสังกัดมีความ
ตระหนักถึงความถูกต�อง 

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

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ปทุมธาน ี

104 โครงการรณรงค�เผยแพร�
ประชาสัมพันธ�ข�อมูลความรู�
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข�อบังคับ วินัยข�าราชการ ประมวล
จริยธรรม และจรรยาข�าราชการ 

จํานวนครั้งการรณรงค�
เผยแพร�ความรู�เกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ 
ข�อบังคับ วินัยข�าราชการ 
ประมวลจริยธรรม และ
จรรยาข�าราชการ 

ครั้ง 3 ประชุมประจําเดือนของ
สํานักงาน ปภ.จ.ปทมุธานี 
จํานวน 4 ครั้ง (ม.ค.-เม.ย.
2562) 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ปทุมธาน ี

105 ช�องทางการรับเรื่องร�องเรียน 
ข�อคิดเห็น ข�อเสนอแนะ จาก
ประชาชน 

จํานวนช�องทางการรับเรื่อง
ร�องเรียน 

ช�อง 
ทาง 

2 ช�องทางในการร�องเรียน
จํานวน 3 ช�องทาง 
๑. ด�วยตนเองที่สํานักงาน
ปภ.จ.ปทุมธานี 
๒.โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๗๑19-21 
3.ทาง http://th-
th.facebook.com/ddpPa
thumthani  

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ปทุมธาน ี

106 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการของที่ทําการ
ปกครองจังหวัดปทุมธาน ี

ร�อยละกลุ�มเป:าหมายมี
ความรู�ความเข�าใจในการ
ป:องกันการทุจริตและ
ประพฤติโดยมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการ 

คน 40 กลุ�มเป:าหมายมีความรู�
ความเข�าใจในการป:องกัน
การทุจริตและประพฤติโดย
มิชอบในการปฏิบัติราชการ 

 0.1000 0.1000 0.1000 ปทุมธาน ี
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

107 อบรมปลูกจิตสํานึกการป:องกัน
และต�อต�านการทุจริต 

เข�าอบรมเกิดจิตสํานึกในการ
ป:องกันและต�อต�านการ
ทุจริตไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 

คน 50 -  0.1000 0.1000 0.0346 ปราจีนบุรี 

108 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ร�อยละ 80 ของผู�เข�ารับ
การอบรมตระหนักถึงการ
ต�อต�านการทุจริต 

80 300 -  0.2000 0.2000  ปราจีนบุรี 

109 รณรงค�เผยแพร�ประชาสัมพันธ�
เกี่ยวกับมาตรฐาน จริยธรรม และ
วินัย รวมถึงข�อพึงระวังในการมี
พฤติกรรมที่เข�าข�ายทุจริตและ
ประพฤติชอบของราชการและ
ลูกจ�าง 

มีการจัดทําเอกสาร
เผยแพร�/ประกาศ/รณรงค� 
หรือการประชาสัมพันธ�ผ�าน
ช�องต�าง ๆ ไม�น�อยกว�า 3 
ช�องทางต�อปG 

ช�อง 
ทาง 

3 ข�าราชการ และลูกจ�าง มี
ความตระหนักเรื่องความ
ซื่อสัตย�สุจริต ปฏิบัติตน
เปFนแบบอย�างทีด่ ี

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

พระนคร 
ศรีอยุธยา 

110 การประชาสัมพันธ�ปลูกจิตสํานึก
ค�านิยมคุณธรรมและสร�างวินัยแก�
ข�าราชการ ลูกจ�างประจํา 
พนักงานราชการ 

จํานวนครั้งที่
ประชาสัมพันธ� 

ครั้ง 4/ปG 4 ครั้ง/ปG  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

พระนคร 
ศรีอยุธยา 

111 ยกระดับเจตจํานงในการต�อต�าน
การทุจริต โดยประชุมข�าราชการ 
ลูกจ�างประจํา พนักงานราชการ 
เน�นย้ําความโปร�งใส ตรวจสอบได� 

จํานวนครั้งที่ประชุม
สํานักงาน 

ครั้ง  12/ปG 12 ครั้ง/ปG  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

พระนคร 
ศรีอยุธยา 

112 เข�าร�วมโครงการฝ,กอบรมที่
เกี่ยวข�องกับการป:องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

จํานวนครั้งเข�ารับการ
ฝ,กอบรม 

ครั้ง 2/ปG 2 ครั้ง/ปG  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

พระนคร 
ศรีอยุธยา 

113 โครงการป:องกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบของ
สํานักงานส�งเสริมการปกครอง
ท�องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ร�อยละของข�าราชการและ
พนักงานราชการที่เข�าร�วม
โครงการฯ  

ร�อยละ 49 ข�าราชการและพนักงาน
ราชการได�ตระหนักถึงพิษ
ภัยของการทุจริต  

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

พระนคร 
ศรีอยุธยา 

114 พัฒนากรอบการตรวจสอบ 
ติดตามประเมินผลการทํางานของ
ข�าราชการ เพื่อสร�างความตระหนัก
ในการทํางานอย�างมีมโนสุจริต
และป:องกันผลประโยชน�ทับซ�อน 

ความสําเร็จของการ
ประเมินมาตรฐานความ
โปร�งใสของสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดพังงา 

คะแนน 1 สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดพังงาได�รับ
มาตรฐานทางจริยธรรมของ
ข�าราชการ  

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

พังงา 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

115 เปvดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วม
ในการตรวจสอบคุณธรรม 
จริยธรรมของข�าราชการ ลูกจ�าง
สํานักงานทีด่ิน 

ความสําเร็จของการเปvด
โอกาสให�ประชาชนมีส�วน
ร�วมในการตรวจสอบ
คุณธรรม จริยธรรม ธรร
มาภิบาลของข�าราชการ
ลูกจ�างสํานักงานที่ดิน 

ช�อง 
ทาง 

13 ประชาชนมีส�วนร�วมในการ
ตรวจสอบคุณธรรม 
จริยธรรมของข�าราชการ 
ลูกจ�างหลากหลายช�องทาง 
และกระตุ�นให�บุคลากร
ตระหนักรู�ในการถูก
ตรวจสอบจากภาคประชาชน 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

พิจิตร 

116 ขับเคลื่อน "โครงการพิจิตรจังหวัด
คุณธรรม" ร�วมกับจังหวัดและส�วน
ราชการอื่น 

ความสําเร็จของการ
ขับเคลื่อน "โครงการพิจิตร
จังหวัดคุณธรรม" ร�วมกับ
จังหวัดและส�วนราชการอื่น 

คน 39 พัฒนากระบวนการสร�าง
ความดีและกลไกลดความ
ไม�ดี โดยบูรณาการร�วมกับ
ทุกภาคส�วนเพื่อขับเคลื่อน
สังคมคุณธรรมทําให�สังคม 
อยู�เย็นเปFนสุข รักษา
ผลประโยชน�ส�วนรวม
มากกว�าส�วนตัว 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

พิจิตร 

117 โครงการเสริมสร�างคุณธรรม 
จริยธรรม 

จังหวัด/อําเภอมีแผนในการ
เสริมสร�างคุณธรรม
จริยธรรมข�าราชการใน
สังกัด และมีการดําเนินการ
ตามแผนพร�อมส�งรายงาน
จังหวัด 

แห�ง 13    กระตุ�นให�ทุกภาคส�วน
ตระหนักและเข�ามา 
มีส�วนร�วมไม�ทนต�อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 
และสร�างภูมิคุ�มกันด�าน
จิตใจให�บุคลากรของ
จังหวัดพิจิตรส�งผลให�เกิด
พฤติกรรมในเชิงสร�างสรรค�
และความสงบเรียบร�อย
ของสังคมและประเทศชาติ
ต�อไป 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

พิจิตร 

118 กิจกรรม ฟIงเทศน� ฟIงธรรม 
เสริมสร�างคุณธรรม รับปG 2562 

ข�าราชการได�นําหลักธรรม
คําสอนทางพุทธศาสนาไป
ใช�ในการดําเนินชีวิต  
และการปฏิบัติราชการ 

คน 72 กระตุ�นให�ทุกภาคส�วน
ตระหนักและเข�ามามี    
ส�วนร�วมไม�ทนต�อการทุจริต
ทุกรูปแบบ และสร�าง
ภูมิคุ�มกันด�านจิตใจให�
บุคลากรของจังหวัดพิจิตร

 0.0050 0.0050  พิจิตร 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

ส�งผลให�เกิดพฤติกรรมใน
เชิงสร�างสรรค�และความ
สงบเรียบร�อยของสังคม
และประเทศชาติต�อไป 

119 การประกาศมาตรการ/แนว
ทางการเสริมสร�างคุณธรรม 
จริยธรรม ข�าราชการ/ลูกจ�าง 

ข�าราชการทุกคนรับทราบ 
และถือปฏิบัติตามประกาศ
เจตนารมณ� 

คน 72 กระตุ�นให�ทุกภาคส�วน
ตระหนักและเข�ามามี     
ส�วนร�วมไม�ทนต�อการทุจริต
ทุกรูปแบบ และสร�าง
ภูมิคุ�มกันด�านจิตใจให�
บุคลากรของจังหวัดพิจิตร
ส�งผลให�เกิดพฤติกรรมใน
เชิงสร�างสรรค�และความ
สงบเรียบร�อยของสังคม
และประเทศชาติต�อไป 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

พิจิตร 

120 การประกาศแรงจูงใจการทํางาน หน�วยงาน/บุคลากรได�รับ
การเชิดชูเกียรติ 

คน 72 กระตุ�นให�ทุกภาคส�วน
ตระหนักและเข�ามามี 
ส�วนร�วมไม�ทนต�อการทุจริต
ทุกรูปแบบ และสร�าง
ภูมิคุ�มกันด�านจิตใจให�
บุคลากรของจังหวัดพิจิตร
ส�งผลให�เกิดพฤติกรรมใน
เชิงสร�างสรรค�และความ
สงบเรียบร�อยของสังคม
และประเทศชาติต�อไป 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

พิจิตร 

121 การลงนามปฏิบัตติามประกาศ
เรื่องการประพฤติปฏิบัติตนของ
บุคลากรสังกัด พช. 

เจ�าหน�าที่ทุกคนได�ลงนาม
รับทราบ และมีแนวทางใน
การปฏิบัติตน 

คน 72  กระตุ�นให�ทุกภาคส�วน
ตระหนักและเข�ามามี 
ส�วนร�วมไม�ทนต�อการทุจริต
ทุกรูปแบบ และสร�าง
ภูมิคุ�มกันด�านจิตใจให�
บุคลากรของจังหวัดพิจิตร
ส�งผลให�เกิดพฤติกรรมใน
เชิงสร�างสรรค�และความ

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

พิจิตร 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

สงบเรียบร�อยของสังคม
และประเทศชาติต�อไป 

122 การจัดส�งสื่อส�งเสริมจรรยา
ข�าราชการกรมการพัฒนาชุมชน 

เจ�าหน�าที่ทุกคนมีแนวทาง
ในการปฏิบัติตน 

คน 72 กระตุ�นให�ทุกภาคส�วน
ตระหนักและเข�ามามี 
ส�วนร�วมไม�ทนต�อการทุจริต
ทุกรูปแบบ และสร�าง
ภูมิคุ�มกันด�านจิตใจให�
บุคลากรของจังหวัดพิจิตร
ส�งผลให�เกิดพฤติกรรมใน
เชิงสร�างสรรค�และความ
สงบเรียบร�อยของสังคม
และประเทศชาติต�อไป 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

พิจิตร 

123 การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค�การ ข�าราชการยึดถือปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมองค�การที่
กรมการพัฒนาชุมชน และ
ได�รับการเชิดชูเกียรติ 

แห�ง 13 กระตุ�นให�ทุกภาคส�วน
ตระหนักและเข�ามามี 
ส�วนร�วมไม�ทนต�อการทุจริต
ทุกรูปแบบ และสร�าง
ภูมิคุ�มกันด�านจิตใจให�
บุคลากรของจังหวัดพิจิตร
ส�งผลให�เกิดพฤติกรรมใน
เชิงสร�างสรรค�และความ
สงบเรียบร�อยของสังคม
และประเทศชาติต�อไป 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

พิจิตร 

124 องค�กรสุจริต ส�วนราชการสังกัดราชการ
บริหารส�วนภูมิภาคและ
ส�วนกลาง เข�าร�วมกิจกรรม
องค�กรสุจริต 

คน 100 -  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

เพชรบูรณ� 

125 แผนงานจัดส�งบุคลากรเข�ารับการ
ฝ,กอบรมหลักสูตรการป:องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบกับหน�วยงานภายนอก 
 
 

จํานวนบุคลากรที่เข�ารับ
การฝ,กอบรม 

คน 1 จํานวน 1 คน  0.0032 0.0032  แพร� 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

126 กิจกรรมรณรงค�การป:องกัน
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 

จํานวนกิจกรรมรณรงค�การ
ป:องกันปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

ครั้ง 1 จํานวน 1 ครั้ง  0.0010 0.0010 0.0010 แพร� 

127 กิจกรรมลงนามบนัทึกข�อตกลงว�า
ด�วยความร�วมมือในการป:องกัน
และต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชัน 

จํานวนกิจกรรมลงนาม
บันทึกข�อตกลงว�าด�วย 
ความร�วมมือในการป:องกัน
และต�อต�านการทุจริต 
คอร�รัปชัน 

ครั้ง 1 อยู�ระหว�างดําเนินการ  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

แพร� 

128 ประชาสัมพันธ�รณรงค�ต�อต�านการ
ทุจริตผ�านสื่อ Social หรือ 
Application Line 

จํานวนครั้งในการ
ประชาสัมพันธ�รณรงค�
ต�อต�านการทุจริต 

ครั้ง 12 จํานวน 12 ครั้ง  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

แพร� 

129 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ข�าราชการฝyายปกครอง จังหวัด
มุกดาหาร 

ร�อยละผู�เข�ารับการอบรม
การป:องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ- 
มิชอบ มีความรู� ความ
เข�าใจ การป:องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

คน 120 ผู�เข�ารับการอบรมไม�น�อย
กว�าร�อยละ 60 ผ�านการ
ประเมินผลการป:องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตาม
แนวทางที่ สนง.ป.ป.ช. จ.
มุกดาหาร กําหนด 

 0.1500 0.1500 0.1500 มุกดาหาร 

130 เสริมสร�างจิตสํานึกด�านคุณธรรม 
จริยธรรมวินัย และธรรมาภิบาล
สําหรับบุคลากร 

๑. เจ�าหน�าที่ในสังกัดมี
ความรู� ความเข�าใจ คิดเปFน
ร�อยละ ๙๐ ของ
กลุ�มเป:าหมาย 
๒. ผู�เข�ารับการฝ,กอบรมไม�
น�อยกว�าร�อยละ ๙๐ 
มีความตระหนักรู�เกี่ยวกับ 
การทุจริตคอรัปชั่นและการ
ปราบปรามการทุจริต 

คน 60 1.เจ�าหน�าที่ปราศจากการ
ทุจริตเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติราชการของ
เจ�าหน�าที่รัฐ 
2.ประชาชนมีความพึง
พอใจต�อการปฏิบัติราชการ
ของเจ�าหน�าที่ของรัฐ 

 0.0050 0.0050  มุกดาหาร 

131 โครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร 
อาสาสมัครด�านผงัเมืองและพัฒนา
เมือง "คลีนิกช�าง ช�างน�าว" 

ผู�เข�าร�วมโครงการมีความรู�
ความเข�าใจในขั้นตอนและ
กฎหมายถูกต�อง ไม�น�อย
กว�าร�อยละ 90 ของผู�เข�า
อบรมทั้งหมด 

คน 45 ผู�เข�าร�วมอบรมมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบได�
อย�างครบถ�วนและถูกต�อง 
ลดปIญหาการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ 

 0.0495 0.0495 0.0495 มุกดาหาร 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

132 โครงการอบรมเพื่อเสริมสร�าง
จิตสํานึกด�านคุณธรรม จริยธรรม 
วินัย และ 
ธรรมาภิบาลสําหรับบุคลากร 

ผู�เข�าอบรมมีความรู�ความ
เข�าใจ ไม�น�อยกว�าร�อยละ 
๘๐ ของผู�เข�าอบรมทั้งหมด 

คน 21 บุคลากรมีความตระหนัก
และส�งเสริมให�บุคลากรใน
สังกัดเปFนคนดีมีความ
ซื่อสัตย�สุจริตมีความรู�
ความสามารถและทักษะใน
การปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข�องในการปฏิบัติงาน
เพื่อให�เปFนคนเก�งและ
สามารถทํางานได�สมบูรณ�
ในเขตความรับผิดชอบของ
ตนเอง และสร�างกลไก
ป:องกันยับยั้งการทุจริต 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

มุกดาหาร 

133 โครงการจัดการองค�ความรู�ด�าน
การป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

ผู�เข�าอบรมมีความรู� ความ
เข�าใจ ด�านการป:องกันและ
ปราบปรามการทุจริต      
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ของ
ผู�เข�าอบรมทั้งหมด 

คน 21 บุคลากร มีความรู� ความ
เข�าใจ ด�านการป:องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

มุกดาหาร 

134 จัดประชุมรณรงค�เผยแพร�ข�อมูล
ความรู�เกี่ยวกับการป:องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหน�วยงาน 

ข�าราชการปฏิบัติงานได�
ถูกต�อง 

คน 30 ข�าราชการปฏิบัติงานได�
ถูกต�องตามระเบียบโดย
เคร�งครัด 
 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ยโสธร 

135 กิจกรรม “เผยแพร�ประชาสัมพันธ�
ความรู� คุณธรรม จริยธรรม และ
การป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริต” 

จํานวนครั้งที่รณรงค� ครั้ง 4 บุคลากรในหน�วยงานมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ร�วมป:องกันปราบปรามการ
ทุจริต 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ยโสธร 

136 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของข�าราชการ 
พนักงานราชการและลูกจ�างฝyาย
ปกครอง 

ร�อยละ 85 ของผู�เข�ารับ
การฝ,กอบรมตาม
โครงการฯ มีประสิทธิภาพ
ในการทํางานมากขึ้น 

ครั้ง 1 ผู�เข�ารับการฝ,กอบรมตาม
โครงการฯ มีประสิทธิภาพ
และมีจิตสํานึกในการ
ต�อต�านการทุจริต 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ยโสธร 

137 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
สร�างความโปร�งใส ราชการใส

ผู�เข�าร�วมสัมมนาฯ ได�รับ
การส�งเสริมคุณธรรม 

คน 200 1. ประชาชนได�รับการ
บริการด�วยความเสมอภาค 

 0.3000 0.3000  ร�อยเอ็ด 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

สะอาด และป:องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน
บริการแก�ประชาชน 

จริยธรรม และหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาให�กับ
ข�าราชการ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

โปร�งใสและเปFนธรรม  
2. สร�างภาพพจน�ที่ดีต�อ
จังหวัดและกรมที่ดิน 

138 โครงการฝ,กอบรมหลักสูตร 
"พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ�าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว�าด�วยการจัดซื้อ
จัดจ�างและบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560" 

1.เจ�าหน�าที่พัสดุมีความรู�
ความเข�าใจในพระราช-
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ�างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว�าด�วยการ
จัดซื้อจัดจ�างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2.เจ�าหน�าที่พัสดุดําเนินการ
บรรลุผลสําเร็จในการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างตาม
แผนการใช�จ�ายเงิน 

คน 46 1.เจ�าหน�าที่พัสดุระดับ
อําเภอ หัวหน�ากลุ�มงาน 
นักวิชาการ มีความรู�ความ
เข�าใจเกี่ยวกับพระราช-
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ�าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
2.การบรรลุผลสําเร็จใน
การดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง
เปFนไปตามเป:าหมาย
แผนการใช�จ�ายเงินกิจกรรม
ตามแผน 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

สงขลา 

139 ส�งเสริมให�มีระบบ/กระบวนการ 
การจัดซื้อจัดจ�างที่มีความโปร�งใส 
และเปvดเผย มีระบบป:องกันการ 
ทุจริต มีการติดตามและรายงานผล 

จํานวนเรื่องร�องเรียนในการ
จัดซื้อจัดจ�างตามแผนการ
จัดซื้อจัดจ�างประจําปG 

- - จํานวนเรื่องร�องเรียนในการ
จัดซื้อจัดจ�างตามแผนการ
จัดซื้อจัดจ�างประจําปG น�อย
กว�าร�อยละ 5 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

สงขลา 

140 การเสริมสร�างระบบแจ�งเบาะแส 
การส�งเสริมการมีส�วนร�วมในการ
แก�ไขปIญหาทุจริตกับประชาสังคม 
และประชาชน เพื่อให�เกิดความ
มั่นใจ (ช�องทางการรับเรื่อง
ร�องเรียน ข�อคิดเห็น และ
ข�อเสนอแนะจากประชาชน) 

ร�อยละความสําเร็จของการ
เสริมสร�างช�องทางแจ�ง
เบาะแสของสํานักงานฯ 

ช�อง 
ทาง 

5 มีช�องทางแจ�งเบาะแสใน
การแก�ไขปIญหาการทุจริต 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

สงขลา 

141 โครงการเสริมสร�าง จริยธรรม 
คุณธรรม เสริมสร�างความรักชาติ
และเสริมสร�างวินัยแก�คนในชาต ิ

ร�อยละ 80 ของผู�เข�าร�วม
โครงการได�น�อมนํา
หลักธรรมคําสอนทาง
ศาสนาไปปรับใช�ในการ

คน 1,430 ผู�เข�าร�วมโครงการได�น�อม
นําหลักคําธรรมคําสอนทาง
ศาสนาไปปรับใช�ในการ
ดําเนินชีวิตให�เปFนคนดี มี

 0.0050 0.0050  สตูล 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

ดําเนินชีวิตให�เปFนคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย� สุจริต 

คุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย� สุจริต 

142 โครงการเสริมสร�างศักยภาพชุมชน
ด�านการป:องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย จังหวัดสตูล ประจําปG
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลุ�มเป:าหมายเข�ารับการ
ฝ,กอบรมร�อยละ 90 

รุ�น 6 ผู�เข�ารับการอบรมมีความ
ตระหนักเรื่องการป:องกัน
ปราบปรามการทุจริต 

 0.3180 0.3180  สตูล 

143 ประชุมประชาคม อปพร. จังหวัด
สตูลด�านการป:องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

อปพร.มีความมีความตัง้ใจ
ในนโยบายดงักล�าว 

คน 100 อปพร.ปฏิบัติงานด�วยความ
สุจริต 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

สตูล 

144 สัมมนาเชิงปฏิบตัิการ (Work 
Shop) ปลุกจิตสํานึกป:องกันการ
ทุจริต (ข�าราชการส�วนกลาง/
ภูมิภาค /ท�องถิ่น) 

1.จํานวนเรื่องร�องเรียน
เจ�าหน�าที่ของรัฐเกี่ยวกับ
การทุจริตประพฤติมิชอบ 
ลดลงร�อยละ 10                         
2.ร�อยละ 60 ของบุคลากร
ที่เข�าร�วมโครงการมีความ
เข�าใจเรื่องการแยกแยะ
ผลประโยชน�ส�วนตน/
ส�วนรวม 

คน 300 จํานวนข�าราชการ ถูก
ร�องเรียนกรณี ฝyาฝ|น
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ข�าราชการลดลง 

 0.3156 0.3156  สมุทร 
ปราการ 

145 โครงการเสริมสร�างสมรรถนะงาน
ส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
การต�อต�านการทุจริตของจังหวัด
สมุทรสงคราม 

ผู�เข�าร�วมการอบรมมีความรู�
ความเข�าใจด�านการ
ส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และการต�อต�านการทุจริต     

คน 120 เจ�าหน�าที่ของรัฐในจังหวัด
สมุทรสงครามได�รับความรู�
ความเข�าใจด�านการ
ส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และการต�อต�านการทุจริต
มากยิ่งขึ้น และสามารถ
นําไปใช�ในการปฏิบัติงานได�
อย�างมีประสิทธิภาพ 

 0.2700 0.2700  สมุทร 
สงคราม 

146 คัดเลือกข�าราชการกรมที่ดิน 
ผู�มีคุณธรรม จริยธรรมประจําปG 

จํานวนบุคลากรที่ได�รับการ
คัดเลือก 

ราย 1 -  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

สิงห�บุรี 

147 คัดเลือกข�าราชการที่ดี
ประจําเดือน 

จํานวนบุคลากรที่ได�รับการ
คัดเลือก 
 

ราย 12 -  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

สิงห�บุรี 



101 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

148 การเปvดช�องทางการรับเรื่องร�องเรียนร�อง
ทุกข�เจ�าหน�าที่เกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

จํานวนเรื่องร�องเรียน เรื่อง 0 -  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

สิงห�บุรี 

149 อบรมสัมมนาเชงิปฏิบตัิการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
สํานักงานส�งเสริมการปกครอง
ท�องถิ่นจังหวัดสิงห�บุรี 

เสริมสร�างศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
และความรู�เกี่ยวกับการ
ป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให�แก�ข�าราชการ พนักงาน
และลูกจ�างในสังกัด 

คน 27 ข�าราชการ พนักงานและ
ลูกจ�างในสังกัดมีศักยภาพ
และประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
ตลอดจนเข�าใจและห�างไกล
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

 0.01326 0.01326  สิงห�บุรี 

150 โครงการจัดประชุมประชาคม
อาสาสมัครป:องกันภัยฝyายพลเรือน 
(อปพร.) ระดับจังหวัด ประจําปG 
2562 จังหวัดสิงห�บุรี  
- จัดประชุมประชาคมเพื่อชี้แจง 
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และ
แนวทางพัฒนางานกิจการ อปพร. 
โดยสอดแทรกสาระด�านการ
เสริมสร�างค�านิยมความซื่อสตัย�
สุจริตให�แก� อปพร. ในการป:องกัน
และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

100 คน/รุ�น ครั้ง 1 - อปพร. ได�รับความรู�และ
ตระหนักด�านการป:องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

 0.0150 0.0150 0.0150 สิงห�บุรี 

151 โครงการพัฒนาความรู�ด�านงาน
พัสดุ 

เจ�าหน�าที่ที่ปฏิบัติงานด�าน
พัสดุมีความเข�าใจและทํา
ให�การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ�างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ครั้ง 1 การส�งเจ�าหน�าที่ที่
ปฏิบัติงานด�านพัสดุเข�ารับ
การฝ,กอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับงานพัสดุ และการ
จัดอบรมที่สอดแทรก
ความรู�กฎหมายด�านการ
พัสดุและการจัดซื้อจัดจ�าง
ภาครัฐ 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

สุโขทัย 

152 ส�งเสริมการให�ข�าวสารข�อมูลและ
การรับทราบแผนการป:องกันการ

ร�อยละ 95 ของเจ�าหน�าที่
ในหน�วยงานของรัฐได�รับ

ร�อยละ 95 อยู�ระหว�างดําเนินการ  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

สุโขทัย 



102 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 

ทราบแผนการป:องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐและสามารถ
นําไปปฏิบัติได� 

153 การคัดเลือกบุคลากรผู�ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด�น เพื่อเข�ารับการยก
ย�องชมเชย ว�าเปFนผู�ประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม และเปFนผู�ทุ�มเทใน
การปฏิบัติงาน 

มีการคัดเลือกบุคลากร
ผู�ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม
ดีเด�น 

ครั้ง 1 ดําเนินการในไตรมาส 3-4  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

สุโขทัย 

154 โครงการประชาสัมพันธ�การ
ป:องกันและปราบปรามการทุจริต
ตามนโยบายเน�นหนักของ
กระทรวงมหาดไทย 

ช�องทางการประชาสัมพันธ�
ข�อมูลด�านการป:องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให�
ประชาชนทั่วไปได�รับทราบ 

ครั้ง 1 บูรณาการร�วมกับสํานักงาน 
ป.ป.ช. ประจําจังหวัด
สุโขทัยในการดําเนินการ 
ทั้งการจัดอบรมให�ความรู� 
และการเผยแพร�
ประชาสัมพันธ�ผ�านการ
รณรงค� และช�องทางต�างๆ  
(เช�น เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 
2561, การบรรยาย และ
การสื่อสารประชาสัมพันธ�
ผ�านสื่อช�องทางต�างๆ) 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

สุโขทัย 

155 โครงการสุโขทัยใสสะอาด/ท�องถิ่น
ไทยใสสะอาด 

ส�วนราชการ/อปท. มี
โครงการสุโขทัยใสสะอาด/
ท�องถิ่นไทยใสสะอาดหรือ
โครงการ/กิจกรรมใน
ลักษณะเดียวกัน 

กิจ 
กรรม 

1 อยู�ระหว�างดําเนินการ  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

สุโขทัย 

156 การเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารเกี่ยวกับ
การป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให�ประชาชนทราบ 

ช�องทางการเผยแพร�ข�อมูล
ข�าวสารเกี่ยวกับการป:องกัน
และปราบปรามการทุจริตให�
ประชาชนทราบอย�างทั่วถึง 
และมีประสิทธิภาพ 

ช�อง 
ทาง 

1 การสื่อสารประชาสัมพันธ�
ผ�านสื่อช�องทางต�างๆ การ
การประชาสัมพันธ�โดยส�วน
ราชการในพื้นที่  

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

สุโขทัย 



103 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

157 กิจกรรมการสร�างความรู�ความ
เข�าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรมข�าราชการ 

ร�อยละของจํานวนบุคลากร
ที่มีความรู�ความเข�าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรมข�าราชการ 

คน 27 บุคลากรในสังกัดมีความรู�
ความเข�าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรมข�าราชการ 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

อํานาจเจริญ 

158 เผยแพร�ประชาสัมพันธ�สร�าง
จิตสํานึกในการป:องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ทุกส�วนราชการมีการ
ประชาสัมพันธ� สร�าง
จิตสํานึกในการป:องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

- - ร�อยละ 90 ของบุคลากร
ภาครัฐได�รับข�าวสารในการ
ป:องกันและปราบปราม 
การทุจริต 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

อุทัยธานี 

ยุทธศาสตร7ที่ 1 “สร�างสังคมที่ไม9ทนต9อการทุจริต” 
กลยุทธ7ที่ 3 ประยุกต7หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปCนเครื่องมือต�านทุจริต 

1 กิจกรรมส�งเสริมให�บุคลากรใน
สังกัดกลุ�มงาน กสป.สป. เข�าร�วม
ในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข�องกับการส�งเสริมการ
ดําเนินชีวิตและการพัฒนาตนเอง
ตามหลักศาสนา ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ธรรมาภิบาล 

ร�อยละ 30 ของบุคลากร
ในสังกัด กสป.สป. เข�าร�วม
แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม 

ร�อยละ 30 ร�อยละ 30 ของบุคลากร
ในสังกัด กสป.สป. ได�เข�า
ร�วมแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กสป.สป. 

2 กิจกรรมจัดมุมหนังสือ/การ
เผยแพร�องค�ความรู�ที่เกี่ยวกับการ
ส�งเสริมการดําเนินชีวิตและการ
พัฒนาตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล 

จัดมุมหนังสือเผยแพร�
ภายในกลุ�มงาน กสป.สป. 
จํานวน 14 เรื่องต�อปG 

เรื่อง/ปG 14  บุคลากรในกลุ�มงาน 
กสป.สป.มีช�องทางสําหรับ
ศึกษา/พัฒนาองค�ความรู�ใน
การดําเนินชีวิต 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กสป.สป. 

3 กิจกรรมเผยแพร�ข�อมูลข�าวสาร/
ความรู� เกี่ยวกับการส�งเสริมการ
ดําเนินชีวิตและการพัฒนาตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิ
บาล บนเว็บไซต�ของ กสป.สป. 

เผยแพร�ข�อมูลฯ บน
เว็บไซต�ของ กสป.สป. 
จํานวน 7 เรื่องต�อปG 

เรื่อง/ปG 7 บุคลากรทั่วไป สามารถ
ศึกษา/พัฒนาองค�ความรู�ใน
การดําเนินชีวิตฯ ได�ผ�าน
ทางเว็บไซต�ของ กสป.สป. 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กสป.สป. 

4 กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการ
พระราชดําริ ตามรอยเบื้องพระ

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการศึกษาดูงาน

กิจ 
กรรม 

1 บุคลากรผู�เข�าร�วม
โครงการฯ ได�รับการ

 0.0503 0.0503  ปภ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

ยุคลบาท และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการพระราชดําริ ตาม
รอยเบื้องพระยุคลบาท 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ปG 2562 

ส�งเสริมและพัฒนาจิตใจ
และพฤติกรรมอันดีงามที่
ควรปฏิบัติแก�ข�าราชการ
ประพฤติตนเปFนบุคลากรที่
ดีตามรอยพระยุคลบาท
และดํารงตนตามแนวทาง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 

5 โครงการอบรม/สัมมนาการดําเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ส�งเสริมให�มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาข�าราชการให�ความรู�
เกี่ยวกับวินัยประมวลจริยธรรม 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการอบรม
พัฒนาบุคลากรสร�าง
จิตสํานึกคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยา
ข�าราชการปG 2562 

โครง 
การ 

1 บุคลากรผู�เข�ารับการอบรม
ได�ความรู�เกี่ยวกับประมวล
จริยธรรม มีความเข�าใจใน
การปฏิบัติราชการตาม
ประมวลจริยธรรมรวมทั้ง
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข�อบังคับที่เกี่ยวข�องในการ
ปฏิบัติหน�าที่และการปฏิบัติ
ตนและปลุกจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติราชการอย�างมร
มาตรฐานทางคุณธรรม 
จริยธรรมมีประสิทธิภาพ มี
จิตใจที่พร�อมจะบริการ
ประชาชน 

 0.0500 0.0500  ปภ. 

8 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ผลการสํารวจความพึงพอใจ
ในการเข�าร�วมกิจกรรม
มากกว�าร�อยละ 80 

ระยะ 
เวลา 

ก.ย.
2562 

ดําเนินการแล�วเสร็จ 
- จัดศึกษาดูงานเศรษฐกิจ
พอเพียง ณ ศูนย�การเรียนรู�
เศรษฐกิจพอเพียง บ�านของ
พ�อ จ.พระนครศรีอยุธยา 
สําหรับพนักงานอายุ 55-
60 ปG จํานวน 80 คน 
เพื่อให�พนักงานเกิดการ
เรียนรู�และสามารถน�อมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปFนหลักใน          

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กปน. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

การดําเนินชีวิตและการ
ทํางานเพื่อลดความโลภอัน
เปFนเหตุของการทุจริต 

9 โครงการสัมมนาและศึกษาดงูาน
ตามศาสตร�พระราชา 

จํานวนผู�เข�าร�วมกิจรรม คน 110 จัดกิจกรรม "โครงการเรียนรู�
ตามศาสตร�พระราชา” 
ณ  โครงการศึกษาทดลอง
การแก�ไขปIญหาดินเปรี้ยว
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
และโครงการส�งน้ําและบํารุง 
รักษาเขื่อนขุนด�านปราการชล 
จังหวัดนครนายก มีผู�เข�า-
ร�วมกิจกรรม 115 คน ทั้งนี้ 
เพื่อเปFนการเพื่อเสริมสร�าง
ทัศนคติค�านิยมความซื่อสัตย�
สุจริต กระตุ�นจิตสํานึกให�
พนักงานเกิดการเปลี่ยนแปลง
แนวความคิดและพฤติกรรม
ในการดําเนินชีวิตและการ
อยู�ร�วมกันในสังคมบน
พื้นฐานของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่เอื้อต�อ
การพัฒนาประเทศชาติและ
สังคมโดยรวมอย�างยั่งยืน  

 0.1500 0.1500 0.0491 อจน. 

10 กิจกรรมยกย�องเชิดชูเกียรติที่ดํารง
ตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1 ครั้ง ครั้ง 1 อยู�ระหว�างดําเนินการ  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กทม. 

11 โครงการภูมิปIญญาท�องถิ่นตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ครูและนักเรียนสามารถนํา
ความรู�มาขยายผลใน
สถานศึกษาร�อยละ 80 

คน 300 บุคลากรทางการศึกษามี
ความรู�และดํารงตนตามหลัก
ปรัชญาพอเพียงและสามารถ
ขยายผลสู�นักเรียนได� 

 0.1000 0.1000  เมืองพัทยา 

12 โครงการเสริมสร�างคุณธรรม 
จริยธรรม วินัยและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติ
ราชการและการดําเนินชีวิตแก�

ผู�เข�ารับการฝ,กอบรม 
สามารถนําหลักคุณธรรม 
จริยธรรม หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ความรู� 

คน 43 ผู�เข�าร�วมโครงการผ�านการ
ฝ,กอบรมโครงการส�งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ข�าราชการ และเจ�าหน�าที่

 0.0050 0.0050  นนทบุรี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

ข�าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
จังหวัดนนทบุรี 

และประสบการณ�ที่ได�รับ
ไปปรับใช�ในการปฏิบัติงาน
และชีวิตประจําวันได� 

ของรัฐยุคใหม� มีความรู� 
ความเข�าใจในการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม โดย
ยึดมั่นในความถูกต�องชอบ
ธรรม  มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีหลักธรรมทางพระพุทธ-
ศาสนาเปFนเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจในการดําเนินชีวิต และ
การทํางานให�บรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป:าหมาย 

13 ส�งเสริมการปฏิบัติงาน โดยจัดให�มี
การสอนแนะการเรียนรู� และ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและวินัยแก�บุคลากร
ภายในหน�วยงาน 

ร�อยละเฉลี่ยถ�วงน้ําหนักของ
บุคลากรที่เข�าร�วมกิจกรรมมี
ความเข�าใจและนําไป
ประยุกต�ใช� ร�อยละ 85 

คน 20 บุคลากรของสํานักงานที่ดนิ
จังหวัดปทุมธานมีีความรู� 
ความเข�าใจและนําหลัก
คุณธรรม จริยธรรม หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และวินัยมาประยุกต�ใช�ใน
การปฏิบัติงานและ
ชีวิตประจําวัน 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ปทุมธาน ี

14 การประกาศเจตนารมณ�การ
ขับเคลื่อน พช.พิจิตร คุณธรรม 
ด�วยคุณธรรม มีน้ําใจ รับผิดชอบ 
จิตอาสา ภายใต�การนําด�วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข�าราชการทุกคนรับทราบ 
และถือปฏิบัติตามประกาศ
เจตนารมณ� 

คน 72  กระตุ�นให�ทุกภาคส�วน
ตระหนักและเข�ามามี 
ส�วนร�วมไม�ทนต�อการทุจริต
ทุกรูปแบบ และ สร�าง
ภูมิคุ�มกันด�านจิตใจให�
บุคลากรของจังหวัดพิจิตร
ส�งผลให�เกิดพฤติกรรมใน
เชิงสร�างสรรค�และความ
สงบเรียบร�อยของสังคม
และประเทศชาติต�อไป 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

พิจิตร 

15 กิจกรรมดําเนินการป:องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ/ กิจกรรมทําความ
ดีของสํานักงานป:องกันและ

เจ�าหน�าที่ของสํานักงานฯ ครั้ง 12 เจ�าหน�าที่ของสํานักงานฯ 
ได�มีส�วนร�วมและเกิดความ
ภาคภูมิใจในการป:องกัน
และปราบปรามการทุจริต

 0.0050 0.0050 0.0050 สิงห�บุรี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห�บุรี 
ได�แก� การประชุมประจําเดือนของ
สํานักงานฯ  การออกหน�วย
นิทรรศการโครงการบําบัดทุกข�
บํารุงสุขสร�างรอยยิ้มให�ประชาชน
ของจังหวัดสิงห�บุรี ร�วมกิจกรรม
ทําความดีต�างๆ 

ประพฤติมิชอบ และการทํา
กิจกรรม รวมทั้งได�รับ
ความรู�และความเข�าใจที่
เกี่ยวข�องกับบทบาทหน�าที่
ของตนเอง 

16 กิจกรรมส�งเสริมเจ�าหน�าที่ในสังกัด
ให�เข�าร�วมในแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวข�องกับการส�งเสริม
การดําเนินชีวิตและการพัฒนา
ตนเองตามหลักศาสนา หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 

ร�อยละ 30 ของเจ�าหน�าที่ใน
สังกัดเข�าร�วมในแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข�อง
กับการส�งเสริมการดําเนิน
ชีวิตและการพัฒนาตนเอง
ตามหลักศาสนา หลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ร�อยละ 30 -  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

สุโขทัย 

17 โครงการสัมมนา "จังหวัดคุณธรรม
สืบสานพระราชปณิธานตามรอย
พระยุคลบาท" 

ผู�เข�าร�วมโครงการที่มี
ความรู�ความเข�าใจ 

คน 200 ร�อยละ 83  0.0300 0.0300  อ�างทอง 

ยุทธศาสตร7ที่ 1 “สร�างสังคมที่ไม9ทนต9อการทุจริต” 
กลยุทธ7ที่ 4 เสริมพลังการมีส9วนร9วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส9วนเพื่อต9อต�านการทุจริต 

1 แผนงานส�งเสริมสนบัสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ชาตฯิ 
กิจกรรมบูรณาการระหว�างส�วน
ราชการ หน�วยงาน เพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติการป:องกันและ
ปราบปรามการทุจริตจังหวัด
กําแพงเพชร ประจําปG 2562 

จังหวัดกําแพงเพชรมี
แผนปฏิบัติการป:องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ประจําปG 2562 

แผน 1 มีกรอบแนวทางดําเนินงาน
ขับเคลื่อนด�านการ
ปราบปรามการทุจริตของ
จังหวัด ประจําปG 2562 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กําแพงเพชร 

2 การให�ความรู�เกี่ยวกับการป:องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบในโครงการ
ฝ,กอบรมหลักสูตรต�างๆ 

จํานวนครั้งของการให�
ความรู�เกี่ยวกับการป:องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบในโครงการ

ครั้ง 5 สํานักงานป:องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ปทุมธานีได�พูดสอดแทรก  
ในโครงการอบรมหลักสูตร

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ปทุมธาน ี
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

ฝ,กอบรมหลักสูตรต�างๆ ต�าง ๆ ของสํานักงานฯ และ
ภาคีเครือข�าย จํานวน 4 
หลักสูตร ดังนี้ 
1.โครงกรเสริมสร�างศักย-
ภาพชุมชนด�านการป:องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
2.โครงการฝ,กซ�อมแผน
ป:องกันและแก�ไขปIญหา
อัคคีภัยและสารเคมีรั่วไหล
จังหวัดปทุมธานี  
3.โครงการประชาคม อป
พร.จังหวัดปทุมธานี 
4.โครงการชี้แจงแวทางการ
ปรับปรุงหรือทบทวน
แผนปฏิบัติการในการ
ป:องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยของ อปท. 

3 โครงการเพิ่มศักยภาพและการมี
ส�วนร�วมของเครือข�ายอาสาสมัคร
ป:องกันภัยฝyายพลเรือนหรือภาค
ประชาชนในการสอดส�องเฝ:าระวัง
และแจ�งเบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข�าราชการและ
เจ�าหน�าที่ในสังกัด 

จํานวนครั้งที่ดําเนินการ
สอดแทรกให�ความรู�
เกี่ยวกับการแจ�งเบาะแส
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในการประชุม
ประชาคม อปพร.ระดับ
จังหวัด และ ศ.ปภ.เขต 

จํานวน
ครั้ง 

1 เครือข�ายอาสาสมัครป:องกัน
ภัยฝyายพลเรือน หรือภาค
ประชาชนมีความรู�เกี่ยวกับ
การป:องกันฯ และเข�าเปFน
ส�วนร�วมในการเปFนเครือข�าย
สอดส�องเฝ:าระวังและแจ�ง
เบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
ข�าราชการ 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

ปทุมธาน ี

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร�การพัฒนา
จังหวัดยโสธร ด�วยการเสริมสร�าง
ค�านิยม ปลูกจิตสํานึก คุณธรรม 
จริยธรรม และการต�อต�านการ
ทุจริตในภาครัฐ ประจําปG
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

หัวหน�าส�วนราชการประจํา
จังหวัดทุกส�วนราชการ 
นายอําเภอ ผู�บริหาร 
สถานศึกษา ผู�บริหารและ
ข�าราชการองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น และข�าราชการ
ผู�ปฏิบัติหน�าที่ในจังหวัด

คน 500 หัวหน�าส�วนราชการประจํา
จังหวัดทุกส�วนราชการ 
นายอําเภอ ผู�บริหาร 
สถานศึกษา ผู�บริหารและ
ข�าราชการองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น และข�าราชการ
ผู�ปฏิบัติหน�าที่ในจังหวัด

 0.2960 0.2960  ยโสธร 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

ยโสธร จํานวน 500 คน 
ผ�านการฝ,กอบรมโครงการฯ 
ร�อยละ 80 

ยโสธร จํานวน 500 คน 
ผ�านการฝ,กอบรมโครงการฯ  

5 โครงการพัฒนาเครือข�าย
สารสนเทศของที่ทําการปกครอง
จังหวัดสตูล (ศูนย�ข�อมูลข�าวสาร
ออนไลน�) 

ร�อยละ 80 ของผู�ใช�บริการ
เว็บไซต�มีความพึงพอใจต�อ
การเผยแพร�ข�อมูลข�าวสาร 

เว็บ 
ไซต� 

1 การเผยแพร�ข�อมูลข�าวสาร
การจัดซื้อจัดจ�างให�เปFนไป
ตามระเบียบกฎหมายที่
กําหนด มีความโปร�งใส 
ตรวจสอบได� และทําให�
ประชาชน ภาคเอกชน
หน�วยงานต�างๆ ได�รับ 
ทราบข�อมูลการจัดซื้อ 
จัดจ�างอย�างทั่วถึง 

 0.0050 0.0050  สตูล 

6 พัฒนาและเสริมสร�างความรู�ด�าน
ป:องกันและปราบปรามการทุจริต
แก�เครือข�ายภาคประชาชน 

เครือข�ายภาคประชาชน
ได�รับการพัฒนาความรู�ด�าน
การป:องกันและปราบปราม
การทุจริต 

ครั้ง 1 -  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

สุโขทัย 

7 สนับสนุนให�ประชาชนมสี�วนร�วม
ในการป:องกันการทุจริต โดย
สามารถแจ�งเบาะแสหรือร�องเรียน 
และมีเจ�าหน�าที่รับเรื่องร�องเรียน 
ร�องทุกข�ได�ทุกวัน ตลอด 24 
ชั่วโมง 

มีช�องทางในการรับเรื่อง
ร�องเรียน ร�องทุกข�ได�ทุกวัน 
ตลอด 24 ชั่วโมง 

ช�องทา
ง 

1 ช�องทางการรับเรื่อง
ร�องเรียน ร�องทุกข�ของ
ประชาชนในจังหวัดสโุขทัย 
ได�แก� ศูนย�ดํารงธรรม
อําเภอ ศูนย�ดํารงธรรม
จังหวัด ซึ่งมีเจ�าหน�าที่คอย
ให�บริการรับเรื่องฯ และให�
คําปรึกษาในเวลาราชการ 
ส�วนนอกเวลาราชการ มี
การรับเรื่องราวร�องเรียน
ร�องทุกข�ทางโทรศัพท� และ
สายด�วน 1567 รวมทั้ง
เว็บไซต�จังหวัดสุโขทัย 
ตลอด 24 ชั่วโมง  
 
 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

สุโขทัย 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

ยุทธศาสตร7ที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต9อต�านการทุจริต” 
กลยุทธ7ที่ 3 สนับสนุนให�ทุกภาคส9วนกําหนดกลยุทธ7และมาตรการสําหรับเจตจํานงในการต9อต�านการทุจริต 

1 กิจกรรมการกําหนดกลยุทธ�และ
มิตรภาพในการต�อต�านการทุจริต 

1. ระดับความสําเร็จในการ
ขยายผลการศึกษาวิจัยแนว
ทางการกําหนดกลยุทธ�และ
มาตรการสําหรับเจตจํานงใน
การต�อต�านการทุจริตใน
ระดับท�องถิ่นและระดับชาติ 
2. มีการประสานความ
ร�วมมือระหว�างภาคส�วน
ต�างๆ ในการกําหนดกลยุทธ�
และมาตรการสําหรับเจต-
จํานงในการต�อต�านการ
ทุจริต 

ครั้ง 1 ดําเนินการในไตรมาส 4  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

สุโขทัย 

ยุทธศาสตร7ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
กลยุทธ7ที่  1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

1 การประเมินความเสี่ยงต�อการ
ทุจริต 

จัดทําแผนประเมินความ
เสี่ยงจํานวน 1 เรื่อง แล�ว
เสร็จภายใน 30 กันยายน 
2562 

จํานวน 1 ดําเนินการแล�วเสร็จ 
- วันที่ 25 ธ.ค. 2561             
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การประเมินความ
เสี่ยงโอกาสที่จะเกิดการ
ทุจริตในองค�กร” สําหรับ
ผู�บริหารระดับผู�อํานวยการ
ฝyายและเทียบเท�าขึ้นไป 
เพื่อประเมินความเสี่ยง      
ที่อาจเกิดการทุจริตขึ้นใน
องค�กรและได�ร�วมกัน
วิเคราะห�หาปIจจัยที่อาจ
เกิดการทุจริตในระบบงาน
ของ กปน. ในหัวข�อ“การ
เบิก จ�ายพัสดุ” ในการ
จัดทําแผนการประเมิน

 0.0200 0.0200 0.0229 กปน. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

ความเสี่ยงต�อการทุจริต
ภายในองค�กร 
- หารือร�วมกับบุคลากรที่
เกี่ยวข�องของสํานักงาน
ประปาสาขา เพื่อนําหัวข�อ 
การประเมินความเสี่ยง
โอกาสที่จะเกิดการทุจริต        
ในองค�กร "การเบิกจ�าย
พัสดุมาวิเคราะห�ขั้นตอนที่
มีความเสี่ยง สถานะความ
เสี่ยงประเมินระดับความ
เสี่ยงจากตารางเมทริกซ� 
(Risk Assessment 
Matrix) และการควบคุม
ความเสี่ยง พร�อมจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยง 
- ผวก. ได�ร�วมให�
ข�อเสนอแนะ ในการ
ประชุมขับเคลื่อนโครงการ
ประเมินความเสี่ยงโอกาสที่
จะเกิดการทุจริตในองค�กร
ซึ่งประกอบด�วย รวก.(กต) 
รวก.(กอ) ผชช. กปน. 
ระดับ 10 ผู�แทนจาก
สํานักงานประปาสาขา 
และ ฝธภ. เข�าร�วมการ
ประชุม เพื่อวิเคราะห�
กระบวนงานที่มีโอกาสเกิด   
การทุจริตในองค�กร 
ประจําปGงบฯ 2562 ซึ่ง
เปFนมาตรการป:องกันการ
ทุจริตเชงิรุกที่มปีระสิทธิภาพ 
พร�อมนําเสนอคณะอนุ-
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

กรรมการธรรมาภิบาล 
(CG) และกิจกรรมเพื่อ
สังคม (CSR) เพื่อให�ความ
เห็นชอบ โดยเมื่อวันที่ 14 
มี.ค. ได�มีมติเห็นชอบ การ
ประเมิน ความเสี่ยงโอกาสที่
จะเกิดการทุจริตในองค�กร 
ประจําปG 2562 กระบวน-
การเบิกจ�ายพัสดุ ในการ
ประชุมครั้งที่3/2562 

2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

ร�อยละความสําเร็จของการ
บริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

- - ความสําเร็จของการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 

 ไมใช�
งบประมาณ 

ไมใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กทม. 

3 การเบียดบังเวลาราชการ 1. ความสําเร็จของการ
ควบคุมและติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของเจ�าหน�าที่ที่
ได�รับมอบหมาย 
2. ไม�ปรากฏเรื่องร�องเรียน
ด�านการทุจริตเบียดบังเวลา
ราชการ 

 ร�อย
ละ 

100 ไม�ปรากฏเรื่องร�องเรียน
ด�านการทุจริตเบียดบังเวลา
ราชการ 

 ไมใช�
งบประมาณ 

ไมใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กทม. 

4 การเรียกรับผลประโยชน� 1. ความสําเร็จของการจัด
ให�มีคู�มือติดต�องานสําหรับ
ประชาชนและป:ายแผนผัง
แสดงขั้นตอนการติดต�อ
ราชการระยะเวลา
ดําเนินการป:ายแสดงอัตรา
ค�าธรรมเนียม ค�าปรับอย�าง
ชัดเจน 
2. ความสําเร็จของจัดทํา
ระบบเรียกคิวการให�บริการ
ก�อน-หลังครอบคลุมทุกงาน
บริการ 

- - 1. คู�มือติดต�องานสาํหรับ
ประชาชนและป:ายแผนผัง
แสดงขั้นตอนการติดต�อ
ราชการระยะเวลา
ดําเนินการป:ายแสดงอัตรา
ค�าธรรมเนียม ค�าปรับอย�าง
ชัดเจน 
2. มีระบบเรียกคิวการ
ให�บริการ ก�อน-หลัง 
ครอบคลุมทุกงานบริการ 
3. มีช�องทางการรับเรื่อง
ร�องเรียนการทุจริตเพิ่มขึ้น 

 ไมใช�
งบประมาณ 

ไมใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กทม. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

3. ความสําเร็จในการเพิ่ม
ช�องทางการรับเรื่อง
ร�องเรียนการทุจริตมากกว�า  
1 ช�องทาง 
4. เจ�าหน�าที่ที่กระทําการ
ทุจริตได�รับการลงโทษใน
ฐานความผดิที่กระทํา 
5. ความสําเร็จในการจัดทํา
รายงานผลการตรวจสอบ
ความถูกต�องของการ
ปฏิบัติงานทะเบียนทุกเรื่อง
ในแต�ละวัน เพื่อรายงานให�
ผู�บังคบับัญชา 

5 การใช�รถยนต�สายตรวจอย�างไม�
เหมาะสม 

1. ความสําเร็จของการ
ตรวจสอบใบขออนุญาต
การใช�รถยนต�ส�วนกลาง
และแบบรายงานการใช�
รถยนต� 
2. ความสําเร็จในการจัดทํา
แนวทางการปฏิบัติ
มาตรการ การควบคุมการ
ใช�รถยนต�ส�วนกลาง 
3. พนักงานขับรถยนต�และ
เจ�าหน�าที่เทศกิจมีความ
ตระหนักทราบถึง
กฎระเบียบในการใช�
รถยนต�ส�วนกลาง 

ราย 
งาน

การใช�
รถยนต� 

ทุก
เดือน 

1. มีใบขออนุญาตการใช�
รถยนต�ส�วนกลางและแบบ
รายงานการใช�รถยนต� 
2. แนวทางการปฏิบัติ
มาตรการ การควบคุมการ
ใช�รถยนต�ส�วนกลาง 
3. พนักงานขับรถยนต�และ
เจ�าหน�าที่เทศกิจมีความ
ตระหนักทราบถึง
กฎระเบียบในการใช�
รถยนต�ส�วนกลาง 

 ไมใช�
งบประมาณ 

ไมใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กทม. 

ยุทธศาสตร7ที่ 4 “พัฒนาระบบป�องกันการทุจริตเชิงรุก” 
กลยุทธ7ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป�องกันการทุจริต 

1. ประเมินความเสี่ยงทุจริต ร�อยละความสําเร็จตาม
แผน 

โครง 
การ 

1 ผลการประเมินฯ และ
แนวทางจัดการ 
 

 0.1000 0.1000  กฟน. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

2. ตรวจสอบกระบวนการงานที่มี
โอกาสเกิดทุจริต และเผยแพร�
ประเด็นตรวจพบทางเว็บไซต�ของ
หน�วยงาน เพื่อสร�างความตระหนัก/
ลดความเสี่ยงการเกิดทุจริต 

ร�อยละความสําเร็จตาม
แผน 

โครง 
การ 

1 กระบวนงานที่มีโอกาสเกิด
การทุจริต ได�รับการ
ตรวจสอบ 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กฟน. 

3 กิจกรรมตรวจสอบภายในอย�างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การตรวจสอบด�านการเงิน 
บัญชีและด�านการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบ/
ข�อกําหนด 

โครง 
การ 

1 อยู�ระหว�างดําเนินการ  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

สุโขทัย 

4 แผนการตรวจสอบการเงิน บัญชี
และการพัสดุขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย 

การตรวจสอบด�านการเงิน
ขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย 

ครั้ง 1 อยู�ระหว�างดําเนินการ  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

สุโขทัย 

5 โครงการสุโขทัยใสสะอาด/ท�องถิ่น
ไทยใสสะอาด 

ส�วนราชการ/อปท.มี
โครงการสุโขทัยใสสะอาด/
ท�องถิ่นไทยใสสะอาดหรือ
โครงการ/กิจกรรมใน
ลักษณะเดียวกัน 

กิจกรร
ม 

1 อยู�ระหว�างดําเนินการ  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

สุโขทัย 

ยุทธศาสตร7ที่ 4 “พัฒนาระบบป�องกันการทุจริตเชิงรุก” 
กลยุทธ7ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดปQญหาการทุจริต 

1 การทบทวนคู�มือการดําเนินงานให�
ทันกับสภาวการณ�ที่เปลี่ยนแปลง
ไป หรือการปรับปรุงพัฒนา
แนวทาง ขั้นตอน วิธีการ
ปฏิบัติงาน ประกาศ คําสั่ง 
กฎระเบียบบางประการที่พบว�า
เสี่ยงต�อการกระทําทุจริต 

คู�มือการปฏิบัติงานเพื่อ
ส�งเสริมให�เกิดส�วนราชการ
เปFนองค�กรโปร�งใส 

ครั้ง 1 อยู�ระหว�างดําเนินการ  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

สุโขทัย 

ยุทธศาสตร7ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ7ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร�องเรียนการทุจริตให�มีประสิทธิภาพ 

1 การทบทวนระบบการรับเรื่อง
ร�องเรียน/ร�องทุกข� 

มีการทบทวนระบบการรับ
เรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข�ทั้ง
ภายในและภายนอก 

ระบบ 1 มีการทบทวนการรับเรื่อง
ร�องเรียน/ร�องทุกข� ผ�าน
คณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ� ในการประชุมครั้งที่ 
2/2561 และครั้งที่ 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

อจน. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

3/2561 และครั้งที่ 
4/2561 ได�มีมติให�ความ
เห็นชอบระบบการรับเรื่อง
ร�องเรียนร�องทุกข� และมีการ
ประกาศ แจ�งเวียนให�
พนักงานเพื่อทราบและถือ
ปฏิบัติ เพื่อส�งเสริมกระบวน-
การรับเรื่องร�องเรียนร�อง
ทุกข�ให�มีความเข�มแข็งและ
ครอบคลุม 

2 กิจกรรมรับเรื่องร�องเรียนผ�าน
ระบบเรื่องราวร�องทุกข�ของ
กรุงเทพหมานคร (MIS) 

ร�อยละของเรื่องร�องเรียน
ผ�านช�องทาง 1555 ได�รับ
การแก�ไข 

ร�อยละ 100 ร�อยละ 100  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กทม. 

3 กิจกรรมการสร�างช�องทางรับเรื่อง
ร�องเรียนผ�านทางเว็บไซต�/สื่อ
สังคมออนไลน� 

จํานวนช�องทางรับเรื่อง
ร�องเรียนผ�านทางเว็บไซต�/
สื่อสังคมออนไลน� 

ช�องทา
ง 

2 ไม�น�อยกว�า 2 ช�องทาง  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กทม. 

4 มาตรการป:องกันการทุจริตและ
สร�างความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานทะเบียนและบัตร
ประจําตัวประชาชน 

สร�างความโปร�งใสในการ
บริการสาธารณะให�
ประชาชนได�ความพึงพอใจ
ทัดเทียมกันไม�เลือกปฏิบัติ
เพิ่มขึ้นร�อยละ 100 

- - ไม�มีการทุจริตคอร�รัปชั่นใน
การดําเนินงานทะเบียน
และบัตรประจําตัว
ประชาชน 

 งบฯ ประจํา งบฯ ประจํา  เมืองพัทยา 

5 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร�องเรียน
การทุจริตให�มีประสิทธิภาพ 

เพิ่มจํานวนช�องทางการรับ
เรื่องร�องเรียนให�มี
หลากหลายยิ่งขึ้น 

ช�องทา
ง 

5 ประชาชนสามารถร�องเรียน
ได�ตลอดเวลา 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

นครสวรรค� 

6 การรับเรื่องร�องเรียน  ข�อคิดเห็น 
ข�อเสนอแนะจากประชาชน 

จํานวนช�องทางการรับเรื่อง
ร�องเรียน ข�อคิดเห็น 
ข�อเสนอแนะจากประชาชน 

ช�องทา
ง 

5 อย�างน�อย จํานวน 5 
ช�องทาง (ตู�รับเรื่อง,
โทรศัพท�,ด�วยตนเอง,
ไปรษณีย�,อินเทอร�เน็ต)  

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

แพร� 

7 ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของทุกภาค
ส�วน โดยเสริมสร�างกลไกหรือช�อง
ทางการรับเรื่องร�องเรียน 
ข�อคิดเห็น ข�อเสนอแนะจาก
ประชาชน และทุกภาคส�วน 

มีกลไกหรือช�องทางการรับ
เรื่องร�องเรียน ข�อคิดเห็น 
ข�อเสนอแนะจากประชาชน 
และทุกภาคส�วน 

ช�องทา
ง 

1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน
ป:องกันการทุจริต 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

สุโขทัย 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/

ผลลัพธ7/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล�านบาท) 
ผลการเบิกจ9าย 

(ล�านบาท) 
หน9วยงาน 

หน9วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน9วยงาน รวม 

ยุทธศาสตร7ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ7ที่ 5 บูรณาการข�อมูลและข9าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 

1 การป:องกันผู�แจ�งเบาะแสการ
ทุจริตคอร�รัปชั่น- 

ผู�แจ�งเบาะแสการทุจริต
คอร�รัปชั่นได�รับการ
คุ�มครอง 

- - ผู�แจ�งเบาะแสการทุจริต
คอร�รัปชั่นได�รับการ
คุ�มครอง 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�ใช�
งบประมาณ 

กทม. 

 


