
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนนิงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของกระทรวงมหาดไทย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) 



ค ำน ำ 

การทุจริตคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ท้ังด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ตลอดเวลาท่ีผ่านมาได้มีความพยายามท่ีจะใช้กลไ กของรัฐในรูปแบบ    
ต่าง ๆ เพื่อขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบังคับ จรรยาบรรณหรือในรูปแบบอื่น ๆ แต่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังไม่ประสบผลเท่าท่ีควร 
ปัจจุบันการทุจริตประพฤติมิชอบได้มีการพัฒนาการท้ังวิธีการ เทคนิค รูปแบบต่างๆ มากมายและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของชาติแ ต่ละครั้งนับเป็นจ านวนเงินมากมาย
มหาศาล ประกอบกับรัฐบาลก าหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญ และถือเป็นวาระแห่งชาติท่ีทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติ         
ให ้ บังเกิดผลท่ีเป็นรูปธรรม     

 

กระทรวงมหาดไทยก าหนดปัญหาดังกล่าวเป็นนโยบายส าคัญทุกส่วนราชการในสังกัดต้องขับเคล่ือนภารกิจภายใต้วาระ “มหาดไทยใสสะอาด” ท่ีต้องด าเนินการควบคู่
ไปกับ 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น และการสนับสนุนให้มี “จังหวัด
ใสสะอาด อ าเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ท่ัวทั้งประเทศ  

กระทรวงมหาดไทยได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) ตามกรอบแนวทาง
ในคู่มือแนวทางการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ท่ีจัดท าขึ้นโดยศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยมี
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งในรายงานดังกล่าวประกอบด้วย ข้อมู ลเกี่ยวกับการจัดต้ัง            
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย การประเมินสถานการณ์การทุจริตผลการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านคุ้มครอง
จริยธรรม และงานอื่น ๆ ท่ีส าคัญ รวมท้ังบทสรุป ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

กระทรวงมหาดไทย หวังเป็นอย่างยิ่ง รายงานสรุปผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) ฉบับนี้      
จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่ือสารประชาสัมพันธ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้ง ส่วนราชการ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดจะใช้เป็นข้อมูลเพื่อศึกษาการด าเนินงาน ต่อไป 
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สว่นที่ 1 

บทน า 
1. ที่มา 
 คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน (ศปท.) โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการนั้น ๆ และให้รองหัวหน้าส่วน
ราชการท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน อีกต าแหน่งหนึ่ง 

2. การด าเนินงานของกระทรวงมหาดไทย  
           กระทรวงมหาดไทย ได้มีค าส่ังต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ขึ้น ต้ังแต่วันท่ี 4 กรกฎาคม  2557 โดยก าหนดให้ 
 - รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหารท าหน้าท่ี เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

- ส านักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตรับผิดชอบภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน 1) ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมและ 2) ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ต่อมาได้มีค าส่ังส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและอัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปรับช่ือส านักงานศูนย์ปฏิบัติการ

ต่อต้านการทุจริต เป็น “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต”ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นมา 

3. โครงสร้างและอัตราก าลังของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

 

 

  

 
 
 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝา่ยบริหาร 
เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏบิัติการต่อตา้นการทจุริต 

 ผู้อ านวยการศูนยป์ฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต (ผอ.ศปท.) 

ฝ่ายส่งเสริมและคุ้มครอง
จริยธรรม 

 

ฝ่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

นวค. ชก./ปก. ๒
อัตรา 

 

เจ้าพนักงานธุรการ นวค. ชก./ปก. ๒อัตรา 
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4. อ านาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
1) เสนอแนะปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง  
2) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการดังกล่าว ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ-

ทุจริต มาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้อง เสนอต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย  
3) ประสานงาน เร่งรัด และก ากับให้ส่วนราชการในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
4) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
5) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
6) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อ

ปลัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
7) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 

5. การจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตภายใต้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้กรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัด จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในหน่ว ยงาน/จังหวัด  

เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2557 ซึ่งทุกหน่วยงานได้จัดต้ัง ศปท. เพื่อรองรับการขับเคล่ือนงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมท้ังงานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และงานนโยบายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เรียบร้อยท้ังหมดแล้ว  

 

๖. แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงมหาดไทย และกรอบวงเงิน  
    งบประมาณที่ได้รับ 
 กระทรวงมหาดไทยจัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560.ขึ้นตามกรอบด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ .ศ.  2560 – 2564) นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการ การก ากับ การติดตามประเมินผลการด าเนินงานและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของส่ วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดโดยแผนปฏิบัติราชการฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบจ านวน 132 โครงการ งบประมาณ 
58,490,000 บาท 
 2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของส่วนราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการฯ จ านวน 156 โครงการ งบประมาณ 282,315,200 บาท 
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สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงมหาดไทย 

ส่วนราชการ งบประมาณโครงการลักษณะบูรณาการ งบประมาณของส่วนราชการ 

ภาพรวม 58,490,000 282,315,200 
1. ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 12,384,100 224,600 
2. กรมการปกครอง 1,778,000 - 
3. กรมการพัฒนาชุมชน - 3,820,000 
4. กรมท่ีดิน 2,422,200 334,290 
5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3,800,000 1,493,000 
6. กรมโยธาธิการและผังเมือง - 2,333,500 
7. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - 251,264,000 
8. กรุงเทพมหานคร - 8,700,000 
9. เมืองพัทยา - 2,550,000 
10. การประปานครหลวง - 2,215,000 
11. การประปาส่วนภูมิภาค - 600,000 
12. การไฟฟ้านครหลวง - 2,000,000 
13. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - 6,440,000 
14. องค์การตลาด - 30,000 
15. จังหวัด 38,105,700 4,919,900 

 

การติดตามผลการด าเนินงานของกระทรวงมหาดไทย โดยการก าหนดแนวทางการติดตามผลการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยให้ส่วนราชการในสังกัดรายงานผลการด าเนินงานฯ ทุกวันท่ี 5 ของเดือน และเน้นย้ าให้การด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ซึ่งใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดได้ด าเนินโครงการตามแผนฯ แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
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ส่วนที่ ๒  

การประเมนิสถานการณก์ารทุจรติ 
 

กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงท่ีมีหน่วยงานในสังกัดท้ังส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคประกอบด้วย จังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน และราชการส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศ 
จ านวน 7,853 แห่ง เป็นธรรมดาท่ีกระทรวงมหาดไทยขยับท่ีท าอะไรก็จะมีแรงสะท้อน ท้ังในเชิงบวก และเชิงลบสถานการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทยก็ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากการร้องเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และการทุจริตประพฤติมิชอบของข้าราชการ ต้ังแต่
ตุลาคม 2558- กรกฎาคม 2559 มีเรื่องการร้องเรียนจ านวน 1,085 คน แยกเป็นด้านจริยธรรม 519 คน และด้านการทุจริต 566 คน ขณะท่ีในปี 2560 ต้ังแต่ตุลาคม 2559 
ถึงกันยายน 2560 มีเรื่องร้องเรียน จ านวน 1,488 คน แยกเป็นด้านจริยธรรม 736 คน และด้านการทุจริต 752 คน 

นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังได้ด าเนินการส ารวจสภาพปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยและทุก จังหวัด เพื่ อ ศึกษาสภาพปัญหาของหน่วยงาน ในสังกัด  ท้ังระ ดับกรม หน่วยงานรั ฐวิสาหกิ จ กรุ ง เทพมหานคร และ ทุกจังหวั ด  
รวม 89 หน่วยงานจากการศึกษาพบว่าระดับสภาพปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ภาพรวมปัญหาดังกล่าวอยู่ในระดับน้อย 
ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 แสดงระดับปัญหา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านป้องกัน ปราบปรามการทุจริต กระทรวงมหาดไทย 
 

ระดับปัญหา จ านวน(หน่วยงาน) คิดเป็นร้อยละ 
รวม 89 100.00 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
ปานกลาง 16 17.97 

น้อย 42 47.19 
ไม่มี 31 34.83 

ด้านการทุจริต   
ปานกลาง 15 16.85 

น้อย 40 44.94 
ไม่มี 34 38.20 
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ปัญหาต่างๆ ท่ีพบส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการขาดจิตส านึกท่ีมีคุณธรรมในการปฏิบัติราชการ ขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมต ามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ดังข้อมูลต่อไปนี้  

 

ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ปัญหาด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติ 
1.การขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการฯของหน่วยงาน 
รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และการด าเนินงานด้วยความโปร่งใสเป็นต้น 

1.จิตส านึกข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีจิตส านึกในการปฏิบัติตนตามระเบียบ 
กฎหมาย และมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการทุจริตค่อนข้างน้อย เช่น ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ยังตระหนักถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากงบประมาณแผ่นดินค่อนข้าง
น้อย  

2..รูปแบบการท างานของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย  การด าเนินงานที่
ครอบคลุมอยู่ทุกพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ และท างานใกล้ชิดประชาชน ย่อมมีความเสี่ยงต่อ
การประพฤติปฏิบัติตนที่ขาดการค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม  
 

2. ค่านิยมของสังคมไทย ซึ่งแบ่งออกเป็นค่านิยมอันดี ได้แก่ การยึดมั่นในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการ
มีศีลธรรมประจ าใจในการท างานของข้าราชการ ค่อนข้างน้อย และมีค่านิยมที่ส่งผลให้
ขาดคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ ระบบอุปถัมภ์ การแสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและพวก
พ้อง โดยขัดต่อคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการฝังค่านิยมเหล่านั้นแก่ข้าราชการรุ่น
ใหม่รวมทั้งการยอมรับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันว่าเป็นเรื่องปกติของสังคมไทย ส่งผลให้
การด าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตยังไม่มีความเข้มแข็ง ไม่เป็นที่ประจักษ์และ
ได้รบัความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ค่อนข้างน้อย 

 3. การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไทย ได้แก่ กระแสสังคมด้านวัตถุนิยม สภาพ
ปัญหาทางสังคมที่มีการแข่งขันกันสูง ส่งผลกระทบที่ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาด
จิตส านึกท าให้เกิดความไม่ซื่อสัตย์ สุจริต และคุณธรรมในการปฏิบัติราชการ 

 4. ความซับซ้อนของการทุจริตคอร์รัปชันที่มีมากข้ึน ส่งผลให้หน่วยงานและ
องค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปฏิบัติงานได้ยากข้ึน 

 5. การบูรณาการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชนยังไม่แพร่หลายและขาดความต่อเนื่อง 
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กระทรวงมหาดไทยตระหนักและให้ความส าคัญกับการแก้ไขสถานการณ์ข้างต้น จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินโครงการด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเป็นกรอบในการก ากับ ติดตามผล
การด าเนินงาน รวมท้ังก าหนดเป็นนโยบายส าคัญท่ีทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และการด าเนินงานต้องมีความโปร่งใสทุก
ขั้นตอน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาของประชาชนและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงาน โครงการของหน่วยงานภาครัฐ และแจ้งเบาะแสผู้กระท าผิดของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
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ส่วนที่ 3 

ผลการด าเนนิงาน 

1. การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 
1.1 ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ.งบประมาณบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1.2 ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบงบประมาณของส่วนราชการและไม่ใช้งบประมาณ 
1.3 ด้านคุ้มครองจริยธรรม  
1.4 งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

2. การรายงานผลการติดตามมาตรการทางการบริหาร (ปกครอง/วินัย)  

 การด าเนินการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจ า ปีงบประมาณ 
2560 
 กระทรวงมหาดไทยให้ส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ด ารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย รายงานผลการด าเนินงานกรณีมีการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าท่ีของกระทรวงมหาดไทย โดยผู้ร้องสามารถแจ้ง
เบาะได้ ตามช่องทาง โทรศัพท์ 1567 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไปรษณีย์  เว็บไซต์ www.1567Moi.go.th และ AppSpond หรือเดินทางมาด้วยตนเองท่ีศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด  
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ข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าท่ีของกระทรวงมหาดไทย เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 มีจ านวน        
1,488 ราย ด าเนินการยุติเรื่องแล้ว 248ราย อยู่ระหว่างตรวจสอบ 1,148 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการทางวินัย 92 ราย  

ท่ี หน่วยงาน 

เร่ืองร้องเรียน (ราย) ผลการด าเนินงาน (ราย) 
เร่ือง 

ร้องเรียน
คงเหลือ 
(ราย) 

ทุจริต จริยธรรม รวม 
อยู่

ระหว่าง
ตรวจสอบ 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ
ทางวินัย 

ยุติ
เร่ือง 

ภาพรวม 752 736 1,488 1,148 92 248 1,240 
1. กรม/รัฐวิสาหกิจ จังหวัด 250 175 425 251 92 82 343 
2. องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
464 561 1,025 861 0 164 861 

3. กรุงเทพมหานคร 38 0 38 36 0 2 36 
 
3. รายงานผลการก ากับ ติดตามตามมติ ข้อสั่งการของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.)  ที่เกี่ยวข้อง 

  สรุปมติ – ข้อส่ังการท่ีส าคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งท่ี 3/2559  
การปลูกจิตส านึกให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ มอบให้ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงมหาดไทย ด าเนินงานเป็นหน่วยงา นก ากับ โดยให้ถือเป็น

นโยบายท่ีส าคัญท่ีจะด าเนินการให้เป็นรูปธรรม  
กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ถือเป็นนโยบายท่ีส าคัญท่ีจะต้องด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยให้กรมและจังหวัด   

น าหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ “ส านึกข้าราชการไทยไม่โกง” บางรายวิชามาบูรณาการร่วมกับโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบบูรณาการ) 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย 

  ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รอบ 6 เดือน   รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม) 
 

ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
ยุทธ 1 กล 1             

1 โครงการขับเคลื่อนภารกิจ
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตกระทรวง-
มหาดไทย (ศปท.มท.) และ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตจังหวัด (ศปท.จ.) 

มีการบูรณาการการขับเคลื่อน
งานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานและลงสู่พื้นที่ 76 
จังหวัด ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

จัง 
หวัด 

/
แห่ง 

76 
จัง 

หวัด 
และ
ศปท
. 1 
แห่ง 

ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตาม
ภารกิจ 

11,384,100 0 11,384,10
0 

10,495,924.45    ศปท. 

2 โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้
เก่ียวกับระเบียบ ข้อ
กฎหมายเพื่อลดความเสี่ยง
ของการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สป.
มท. 

บุคลากรผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้เก่ียวกับระเบียบ ข้อ
กฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยง
ของการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

คน 20
0 

บุคลากรผู้เข้ารับการ
อบรมปฏิบัติงาน 
ตามระเบียบข้อ
กฎหมาย เพื่อลด
ความเสี่ยงการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน 

650,000 0 650,000 454,676.76    สป. 

3 โครงการฝึกอบรมบุคลากร
ด้านกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อการ
มีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนใน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างย่ังยืน 

บุคลากรสามารถก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับทุกภาคส่วนตาม
หลักธรรมา-      ภิบาลได้และ
สามารถสร้างเครือข่ายการ
ป้องกันการทุจริตได้อย่างย่ังยืน 

คน 15
0 

มีการบูรณาการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

350,000 0 350,000 330,871.00    สป. 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
4 โครงการเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตการท างาน
ด้านการป้องกันและ
ประพฤติมิชอบของกรมการ
ปกครอง (DOPA YOUNG 
Anti-Corruption) ประจ าปี 
พ.ศ. 2560 

จ านวนผู้ผ่านการอบรม คน 54
0 

500 คน  1,778,000 0 1,778,000 1,777,400    ปค. 

5 โครงการข้าราชการกรม
ที่ดินยุคใหม่ไม่รับ ไม่โกง 

จ านวนข้าราชการผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 765 คน 

คน 80
0 

712 คน 2,295,000 0 2,295,000 2,171,171    ทด. 

6 โครงการยกระดับคุณธรรม
ความโปร่งใสของกรมที่ดิน 

จ านวนข้าราชการที่ได้รับการ
ฝึกอบรม 

คน 15
0 

150 คน 127,200 0 127,200 115,884    ทด. 

7 เข้าค่ายลูกเสือช่อสะอาด
เพื่อสร้างวินัยใส่คุณธรรม
ให้กับข้าราชการ 

ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย คน 16
0 

ผู้เข้าอบรมมีวินัยใน
การปฏิบัติตนและ
ในการปฏิบัติงาน 

400,000 0 400,000     กระบี่ 

8 เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงาน 

 คน 93 เจ้าหน้าที่ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา 
และสามารถ
ประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

123,200 0 123,200 123,250    กาญ 
จนบุรี 

9 ขับเคลื่อนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส

 คน 15
0 

สามารถจัดส่ง
เอกสาร

100,000 0 100,000 100,000    ก าแพง
เพชร 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประกอบการ
ประเมินได้ตาม
ก าหนดเวลา 

10 จังหวัดขอนแก่นโปร่งใส
หัวใจคณุธรรม 

จ านวนเร่ืองร้องเรียนลดลง คน 50
0 

เพิ่มประสิทธิภาพ 
ความโปร่งใส และ 
ลดความเสี่ยงของ 
การทุจริตและ 
ประพฤติมิขอบ 
ในภาครัฐ 

304,000 0 304,000 304,000    ขอน 
แก่น 

11 จังหวัดขอนแก่นโปร่งใส
หัวใจคณุธรรม 

ร้อยละลดลงของหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีการทุจริต 

คน 1,000 เพิ่มประสิทธิภาพ 
ความโปร่งใส และ 
ลดความเสี่ยงของ
การทุจริตและ
ประพฤติมิขอบใน
ภาครัฐ 

971,100 0 971,100 593,000    ขอน 
แก่น 

12 พัฒนาบุคลากรเพื่อป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ 

-ข้าราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่ 
มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ของหน่วยงาน ร้อยละ 80 
- จ านวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมี
น้อยกว่าร้อยละ 80 

คน 30
0 

ข้าราชการผู้เข้ารับ
การอบรมปฏิบัติตน
และปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรม 

200,000  200,000 200,000    จันท 
บุรี 

13 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

การประเมินคุณธรรมความ
โปร่งใสมีผลการด าเนินงานผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 80 

คน 20
0 

มีความรู้ความเข้าใจ
ในการรับการ
ประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใส 

178,400 0 178,400 160600    ฉะเชิง 
เทรา 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
14 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

เสริมสร้างสมรรถนะและจิต
สาธารณะเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแก่
บุคลากร 

ข้าราชการมีความรู้ ความ
เข้าใจ และปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของหน่วยงานและ
องค์กร 

คน 21
5 

ข้าราชการส่วน
ราชการประจ า
จังหวัด อ าเภอ 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น มี
ความรู้ และ
ตระหนักถึงภัยของ
การทุจริต/จ านวน
เร่ืองร้องเรียนการ
ทุจริตลดลง 

129,000 0 129,000 129,000    ชลบุรี 

15 เสริมสร้างความรู้ด้าน
กฎหมายเก่ียวกับการ
ตรวจสอบการทุจริต 

ผู้น าภาคราชการในระดับ
ท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ 
ในปัญหาการทุจริตในพื้นที่และ
สามารถตรวจสอบการทุจริต 

คน 87
6 

มีการตรวจสอบการ
ทุจริตเพื่อลดการ
ทุจริตในหน่วยงาน 

493,800 0 493,800 129,000 
 

   ชลบุรี 

16 อบรมการประเมินคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

ผู้บริหาร/พนักงานส่วนท้องถิ่น) คน 28
4 

กลุ่มเป้าหมายเข้า
รับอบรมตาม
เป้าหมาย ของ
โครงการ 

1,318,400 0 1,318,400 1,257,919    ชัยนา
ท 

17 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้
ให้บริการด้านการทะเบียนฯ
เพื่อลดความเสี่ยงของการ
ทุจริต 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
น าไปใชแ้ละถ่ายทอดให้บุคคล
อ่ืนได้ตระหนักถึงการทุจริต 

คน 80 ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถน าสิ่งที่ได้
ไปปรับในชีวิตและมี
ความตระหนักถึง
โทษของการทุจริต 

244,600 0 244,600 244,600    ชัยภูมิ 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
18 ปลูกจิตส านึกเจ้าหน้าที่รัฐใน

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ความซื่อสัตย์สุจริต 

ระดับการมีคุณธรรมจริยธรรม 
ความซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐจังหวัดชุมพร 

คน 30
0 

เจ้าหน้าที่ของรัฐมี
จิตส านึกในการ
ปฏิบัติราชการด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต 

320,000 0 320,000 320,000    ชุมพร 

19 อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
ยึดมั่นวินัยสร้างหลักธรร
มาภิบาลให้แก่ข้าราชการ 
บุคลากรภาครัฐและภาคี
หุ้นส่วนในการป้องกันและ
ต่อต้านทุจริต 

มีกลุ่มเป้าหมายร่วมการอบรม
ไม่น้อยกว่า 500 คน 

คน 50
0 

1. ผู้เข้าร่วมการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
2. ผู้ที่เข้ารับการ
อบรมมีจิตส านึก
ค่านิยมและ
วัฒนธรรมสุจริต
ตระหนักร่วมกัน
และเกิดกระแสใน
การต่อต้านการ
ทุจริต 
3. ผู้เข้ารับการ
อบรมเครือข่ายใน
การสร้างกลุ่มในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

500,000 0 500,000 491,550    เชียง 
ราย 

20 สร้างความรู้และความเข้าใจ
ในการประเมินระดับ
คุณธรรมความโปร่งใส 

มีกลุ่มเป้าหมายร่วมการอบรม
ไม่น้อยกว่า 500 คน 

คน 50
0 

1. ผู้ที่เข้ารับการ
อบรมรับทราบแนว
ทางการด าเนินงาน

500,000 0 500,000 500,000 
 

   เชียง 
ราย 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
(Integrity &Transparency 
Assessment : ITA) ของ
หน่วยงานเพื่อวางแผนการ
ท างานกับข้าราชการและ
พนักงานของรัฐในหน่วยงาน
ในการวางแผนการ
ด าเนินงานให้องค์กรมีระดับ
คุณธรรมความโปร่งใสและ
พัฒนาปรับปรุงองค์กรให้มี
ค่าคะแนนผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

ระดับการประเมิน
คุณธรรมความ
โปร่งใส 
2. ผู้ที่เข้ารับการ
อบรมมีความพร้อม
เพื่อการประเมิน
ระดับคุณธรรม
ความโปร่งใส 
3. ผู้ที่เข้ารับการ
อบรมสามารถ
ถ่ายทอดความรู้และ
วิธีการการ
ด าเนินการ 
การประเมินระดับ
คุณธรรมความ
โปร่งใส 

21 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ส่วนภูมิภาค 

จ านวนส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคในจังหวัดที่เข้าร่วม
โครงการ 

คน 34 หน่วยงานมีความ
เข้าใจเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรม 
ความโปร่งใส 

40,000 0 40,000 40,000    เชียง 
ใหม ่

22 ธรรมาภิบาลหน่วยงาน
ภาครัฐ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึก
แยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวมออก
จากกันได้ร้อยละ 70 

คน 24
5 

เจ้าหน้าที่ของรัฐมี
จิตส านึกแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์

250,000 0 250,000 250,000    เชียง 
ใหม ่



 
15 

 

 

ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
ส่วนรวมออกจากกัน
ได้ร้อยละ 70 

23 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ท้องถิ่น 

จ านวนหน่วยงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ที่เข้าร่วมโครงการ 

คน 21
1 

หน่วยงานมีความ
เข้าใจเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรม 
ความโปร่งใส 

120,000 0 120,000 120,000    เชียง 
ใหม ่

24 โครงการขับเคลื่อนประมวล
ข้าราชการสู่การปฏิบัติ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

เครือข่ายต่อต้านการทุจริต
จังหวัดตราด และกลุ่มเยาวชน
เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 500 คน 

คน 50
0 

มีเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริตจังหวัด
ตราด และกลุ่ม
เยาวชนเข้าอบรม 
519 คน 

150,000 0 150,000 150,000    ตราด 

25 การอบรมสัมมนาการ
เสริมสร้างบุคลากรภาครัฐ
เพื่อป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

ร้อยละ80ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
และแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 
2542   มาตรา 100  ,  
103 และ103/7 

คน 12
0 

ผู้เข้าอบรมปฏิบัติ
ตนและปฏิบัติงาน
ตามประมวล
จริยธรรม 

150,000 0 150,000 112,147.50    ตาก 

26 เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อจังหวัด
นครนายกใสสะอาด 

ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับความรู้ 

คน 25
0 

ผู้เข้าอบรม
ปฏิบัติงานตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 

170,000 0 170,000 170,000    นคร 
นายก 



 
16 

 

 

ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
27 สร้างความปรองดอง

สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธ-ศาสนา 
"หมู่บ้านรักษาศีล ๕" 

- คน 90
0 

- 240,000 0 240,000 169,748    นคร 
ปฐม 

28 จัดอบรมข้าราชการในสังกัด
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น 

ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วม
อบรมที่มีความรู้คุณธรรม
จริยธรรม๘๐% 

คน 40
0 

ผู้เข้าอบรม
ปฏิบัติงานตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 

210,000 0 210,000 210,000    นคร 
พนม 

29 สร้างความรู้และความเข้าใจ
ในการประเมิน ITA ของ
หน่วยงานให้องค์กรมีระดับ
ความโปร่งใสและการพัฒนา
ปรับปรุงองค์กรให้มีค่า
คะแนนผ่านการประเมิน 

- คน 55
0 

- 500,000 0 500,000 201,405.00    นคร 
ราช
สีมา 

30 ปลูกจิตส านึก ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ข้าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ร้อยละของข้าราชการใหม่ของ
จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 

คน 20
0 

ข้าราชการพลเรือน
จังหวัดนครศรี-   
ธรรมราชยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภิบาลใน
การด าเนินชีวิตและ
การปฏิบัติราชการ
ลดการทุจริต
คอรัปชั่น 

130,000 0 130,000 130,000    นครศรี 
ธรรม
ราช 

31 ฝึกอบรมผู้น าอาสาพัฒนา
ชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงและชุมชนเข้มแข็ง 

ผู้น าชุมชนที่เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเร่ืองปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า

คน 10
0 

ผู้น าชุมชนมีความรู้
เร่ืองปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

300,000 0 300,000 231,310    นครศรี 
ธรรม
ราช 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
ร้อยละ๘๐ พัฒนาตนเองได้ตาม

ระบบมชช. 
32 การปลูกจิตส านึกจริยธรรม

และคุณธรรมให้กับ
ข้าราชการและประชาชน
ทั่วไปในการต่อต้านการ
ทุจริต 

- คน 60
0 

- 243,000 0 243,000 242,900    นนท 
บุรี 

33 โครงการ อปท. โปร่งใส ร้อยละ 90 ของ 
อปท. ได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพ 

คน 15
0 

1. อปท. เกิดความ
โปร่งใสมากขึ้น 
2. ประชาชนมี
ความพึงพอใจ มาก
ขึ้น 
3. มี อปท. ต้นแบบ 
เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้ปฏิบัติงาน 

126,400 0 126,400 100,800    นรา 
ธิวาส 

34 อบรมผู้น าศาสนาร่วมต้าน
การทุจริต 

ผู้น าศาสนามีความรู้และ
สามารถน าแนวทางไปปฏิบัติใน
การ่วมปราบปรามการทุจริต 

คน 10
0 

1. สร้างผู้น าทาง
ศาสนาร่วมต่อต้าน
การทุจริต 
2. ผู้น าศาสนาได้รับ
ความรู้แนวทาง
ปฏิบัติในการ
ป้องกันปราบปราม
การทุจริต 

101,400 0 101,400 101,400    นรา 
ธิวาส 

35 สร้างผู้น าเฝ้าระวัง หมู่บ้าน
และชุมชนห่างไกลการ

ร้อยละ 100 ของ ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับการพัฒนา

คน 58
9 

1. สร้างก านัน/
ผู้ใหญ่บ้านให้เป็น

247,100 0 247,100 247,100    นรา 
ธิวาส 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
ทุจริต ศักยภาพร่วมต่อต้านการทุจริต เครือข่ายร่วม

ต่อต้านการทุจริต 
2. ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้านได้รับ
ความรู้และน า
แนวทางไปสู่การ
ปฏิบัติ 

36 การส่งเสริมสนับสนุนการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการประเมิน
ตนเองหน่วยงานภาครัฐ ITA 

หน่วยงานผ่าน 200 
หน่วยงาน 

คน 16
0 

หน่วยงานมีความ
เข้าใจหลักเกณฑ์
การประเมิน
คุณธรรม ความ
โปร่งใส 

156,700 0 156,700 152,205    น่าน 

37 ปลูกจิตส านึกครอบครัวน่าน
มุ่งสู่ชุมชนปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

ครอบครัวต้นแบบ คน 30
0 

มีครอบครัวต้นแบบ 
50ครอบครัว 

1,500,000 0 1,500,000 1,358,299    น่าน 

38 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
สื่อมวลชนกับการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

1. ผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละ ๘๐มี
ความรู้ความเข้าใจใน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันแลปราบปรามการ
ทุจริต 
2. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดบงึ
กาฬ ร้อยละ ๘๐ สามารถรับรู้
และเข้าใจให้ความร่วมมือใน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

คน 66
0 

สื่อมวลชนในพื้นที่
จังหวัดบึงกาฬ
ก าหนดช่องทางใน
การเผยแพร่
ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000    บึงกาฬ 



 
19 

 

 

ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
39 ขับเคลื่อนจริยธรรม

ข้าราชการสู่การปฏิบัติ 
ข้าราชการผู้ผ่านการอบรม 
100% 

คน 10
0 

ผู้เข้าอบรมปฏิบัติ 
งานตามประมวล
จริยธรรม 

122,800 0 122,800 122,800    บุรีรัมย์ 

40 เสริมสร้างธรรมาภิบาล
บุคลากรภาครัฐจังหวัด
ปทุมธานี 

ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่
สามารถน าความรู้ที่ได้รับจาก
การอบรมไปปรับใชใ้นการ
ปฏิบัติราชการ 

คน 40
0 

ประชาชนได้รับ
บริการที่มี
ประสิทธิภาพ
โปร่งใส 
 

352,200 0 352,200 352,200    ปทุมธ
าน ี

41 เสริมสร้างศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณให้แก่
ข้าราชการต ารวจต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น 

ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

คน 30
0 

ผู้อบรมมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

97,200 0 97,200 97,200    ประ 
จวบ 

คีรีขันธ์ 

42 ข้าราชการท้องถิ่นไทยหัวใจ
สะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ คน 30
0 

ผู้รับบริการได้รับ
การบริการที่รวดเร็ว 
โปร่งใส เสมอภาค 
และเป็นธรรม 

86,000 0 86,000 85,950    ประ 
จวบ 

คีรีขันธ์ 

43 อบรมเพิ่มทักษะการ
ให้บริการ (Service mind) 
ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ให้บริการ 

ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
มากขึ้น 

คน 20
0 

ผู้เข้ารับการอบรม
ปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย และ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

330,000 0 330,000 329,150    ประ 
จวบ 

คีรีขันธ์ 

44 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใสสู่จงัหวัดใส
สะอาด 

1. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรมสมัครเป็นเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริต 
2. ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมที่

คน 31
0 

มีเครือข่ายร่วม
ต่อต้านการทุจริต 

 
 

270,000 0 270,000 269,998    ปราจีน
บุรี 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
สมัครเป็นเครือข่ายต่อต้านการ
ทุจริตเข้าร่วมกิจกรรมในการ
รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 

 
 

45 ปลุกจิตส านึกการสร้าง
เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการ
ทุจริต 

1. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรมสมัครเป็นเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริต 
2.ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมที่
สมัครเป็นเครือข่ายต่อต้านการ
ทุจริตเข้าร่วมกิจกรรมในการ
รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 

คน 70
0 

- ผู้เข้ารับการอบรม
สมัครเป็นเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริต 
ร้อยละ 100 
-ผู้เข้ารับการอบรมที่
สมัครเป็นเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริต
เข้าร่วมกิจกรรมใน
การรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริต ร้อยละ 
80 

805,000 0 805,000 805,000    ปราจีน
บุรี 

46 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึก 
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมให้สังคมไทยไม่โกง
ต่อต้านการทุจริต 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 
2.สร้างเครือข่ายการต่อต้าน
การทุจริตจังหวัดปัตตานี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(ผู้เข้าร่วมโครงการ) 

คน 20
0 

-ผู้เข้าร่วมประชุม
ปฏิบัติงานอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม 
-มีเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริต 

120,000 0 120,000 120,000    ปัต 
ตานี 

47 อบรมให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้แก่สมาชิกอปพร. 

อบรมให้ความรู้  
16 คร้ัง 

คน 1,600 ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

673,600 0 673,600 470,310.80    พระ
นครศรี 
อยุธยา 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
48 ท้องถิ่นก้าวไกล หัวใจธรร

มาภิบาล 
ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีองค์ความรู้ด้านป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต 

คน 35
0 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

830,000 0 830,000 617,943    พังงา 

49 ฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมของ
ข้าราชการพนักงานและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดส่วน
ภูมิภาคในพื้นที่ 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อ
การพัฒนาระบบราชการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใส
และลดความเสี่ยงในการทุจริต 

คน 1,443 ผู้เข้าอบรมมี
คุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน 

409,000 0 409,000 409,000    พังงา 

50 อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

จ านวนผู้เข้าอบรม 
มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

คน 80 ผู้เข้าอบรมมีส่วน
ร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

100,000 0 100,000 69,533    พังงา 

51 จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแก่
พนักงานสอบสวน 

จ านวนคร้ังในการฝึกอบรม คน 70 ผู้เข้าอบรมเกิดความ
ตระหนักและร่วม
เป็นเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริต 

30,000 0 30,000 30,000    พัทลุง 

52 เสริมสร้างจิตส านึก ผนึก
ก าลังร่วมปลูกฝังเยาวชนรุ่น
ใหม่ใสใ่จคณุธรรม 

ร้อยละ 90 ของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการมีจิตส านึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น 

คน 70
0 

บุคลากรนักเรียน 
นักศึกษา ได้ผ่าน
การอบรม ได้มี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการด าเนินชีวิต
เพื่อต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น 

90,000 0 90,000 90,000    พัทลุง 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
53 ปลูกและปลุกจิตส านึกด้าน

คุณธรรม จริยธรรม 
จ านวนหัวหน้าส่วนราชการ 
นายอ าเภอ ข้าราชการ
ผู้ปฏิบัติงาน 

คน 25
0 

ผู้อบรมมีความรู้
ความเข้าในการ
พัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมและ
สามารถน าไปปรับ
ใช้ในการท างานให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของ
องค์กร 

210,000 0 210,000 147,730    พัทลุง 

54 การส่งเสริมสนับสนุนการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

105 คน 31
5 

102 350,000 0 350,000 278,130    พิษณุ 
โลก 

55 อบรมให้ความรู้รณรงค์สร้าง
จิตส านึกที่ดีและช่วยกัน
พิทักษ์สาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน 

ร้อยละ80  คน 50
0 

ร้อยละ100 450,000 0 450,000 447,200    พิษณุ 
โลก 

56 อบรมส่งเสริมองค์กร
ภาคเอกชนเพื่อเป็นกลไก
ป้องกันการทุจริต จ.
เพชรบุรี 

จ านวนเครือข่ายในการต่อต้าน
การทุจริต 

คน 15
0 

มีเครือข่ายในการ
ต่อต้านการทุจริต 
150 เครือข่าย 

100,000 0 100,000 99,690    เพชร 
บุรี 

57 อบรมส่งเสริมองค์กร
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
(กม.)เพื่อเป็นกลไกป้องกัน
การทุจริต จ. เพชรบุรี 

จ านวนเครือข่ายในการต่อต้าน
การทุจริต 

คน 15
0 

มีเครือข่ายในการ
ต่อต้านการทุจริต 
150 เครือข่าย 

100,000 0 100,000 91,225    เพชร 
บุรี 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
58 การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ

การให้บริการประชาชน
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
และลดความเสี่ยงในการ
ทุจริต 

- คน 80 - 120,000 0 120,000 84,089    แพร่ 

59 การส่งเสริมสนับสนุนการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA 

หน่ว
ยงาน 

32 กว่าร้อยละ 60 ของ
หน่วยงานผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
ITA 

1,000,000 0 1,000,000 112,000    พะเยา 

60 พัฒนาเครือข่ายธรรมาภิ
บาลในการป้องกันการทุจริต 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม กิจ 
กรร
ม 

3 ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรมและธรร
มาภิบาลและเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
สอดส่องและแจ้ง
เบาะแสการทุจริต 

450,000 0 450,000 160,260    พะเยา 

61 ความรู้คู่คุณธรรมธรรมาภิ
บาลจังหวัดภูเก็ต 

ร้อยละของความส าเร็จของ
จ านวน ข้าราชการพนักงาน
ราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักธรร
มาภิบาล 

คน 30
0 

ได้ฝึกอบรมวันที่ 16 
ก.พ.60 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต เสริมสร้าง
เครือข่ายที่มีความรู้
ความเข้าใจ 

100,000 0 100,000 100,000    ภูเก็ต 

62 สร้างจิตส านึกเพื่อการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของฝ่ายปกครอง

ข้าราชการก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่น้อยกว่า 
๑,๔๐๐ คนได้เข้าร่วม

คน 1,400 ข้าราชการก านัน
ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน มี

530,000 0 530,000 518,200    แม่ฮ่อง
สอน 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการฯ จิตส านึก ค่านิยม 

คุณธรรมและ
วัฒนธรรมสุจริตและ
เป็นการสร้าง
เครือข่ายป้องกัน
การทุจริต 

63 รณรงค ์"คนไทย ไม่โกง" 
เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ไม่มีการร้องเรียนการทุจริต
ประพฤติมิชอบในจังหวัดยะลา 

คน 20
0 

ร้อยละ 100 120,000 0 120,000 120,000    ยะลา 

64 สร้างความเข้มแขง็การบูร
ณาการความร่วมมือระหว่าง
ภาคีเครือข่ายหน่วยงาน
ภาครัฐภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม และประชาชน
ในการต่อต้านการทุจริต 

บุคลากรภาครัฐภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม เข้าร่วม
โครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

คน 40
0 

ผู้เข้ารับการอบรม
จะต้องสมัครเป็น
เครือข่ายต่อต้าน
การทุจริตไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 

500,000 0 500,000 291,870    ยโสธร 

65 ป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
จังหวัดระนองประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้รับ
ความรู้ในการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ   มิชอบจังหวัด
ระนอง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๐ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

คน 20
0 

บุคลากรมีความ
ตระหนักรู้ในการ
ต่อต้านการโกงทุก
รูปแบบและมี
คุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติหน้าที่ 
มากขึ้น 

135,000 0 135,000 101,280    ระนอง 

66 อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
การป้องกันและปราบปราม

ประเมินความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมโครงการในภาพรวมไม่

คน 36
0 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ

255,300 0 255,300 255,300    ระยอง 



 
25 

 

 

ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

ต่ ากว่าระดับมาก(ร้อยละ 80) โครงการในภาพรวม
ระดับมาก (ร้อยละ 
80) 

67 เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจมาตรา 100 และ 
103 แห่ง พรบ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบ-ปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542 

จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา คน 25
0 

ร้อยละ 90 150,000 0 150,000 150,000    ราชบุรี 

68 อาสาสมัคร ป.ป.ช. โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
เข้าร่วมโครงการร้อยละ 50 

คน 66
0 

มีเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริตเพื่อแจ้ง
เบาะแสการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่รัฐ 

363,600 0 363,600 302,000    ลพบุรี 

69 การเผยแพร่ความรู้ตาม
กฎหมาย มาตรา 103/7 
เร่ืองแนวทางการเปิดเผย
ราคากลางและการค านวณ
ราคากลางและการแสดง
บัญชีรายการรับจ่ายของ
โครงการที่บุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมโครงการ จ านวน 
500 คน  2.ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

คน 50
0 

การจัดซื้อจัดจ้าง
โดยการเปิดเผย
ราคากลางและการ
ค านวณราคากลาง
และการแสดงบัญชี
รายการรับจ่าย
หน่วยงานของรัฐ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย 

400,000 0 400,000 400,000    ล าปาง 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
70 สนับสนุนและสร้างการมี

ส่วนร่วมในการป้องกันการ
ทุจริต 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 1.000 คน 

คน 1,000 1. จังหวัดล าปางมี
ระบบการบริหาร
จัดการที่โปร่งใส 
เป็นธรรม 
2. มีเครือข่ายใน
การต่อต้านการ
ทุจริตที่เข้มแข็ง 

800,000 0 800,000 800,000    ล าปาง 

71 ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิด
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ในทุก
หมู่บ้าน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 3,120 คน 

คน 3,120 1. หมู่บ้าน
เป้าหมายได้รับการ
พัฒนาสู่หมู่บ้าน
รักษาศีล 5  
2.คนในหมูบ่้านมี
ความสงบสขุสังคม
สงบสุข จงัหวัดสงบ
สุขประเทศชาติสงบ
สุข 

500,000 0 500,000 500,000    ล าปาง 

72 ส่งเสริมสนับสนุนประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
เพื่อเข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ของจ.ล าพูน 

บุคลากรของหน่วยงานของรัฐ 
มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับ
การประเมิน ITA ร้อยละ 80 

คน 11
0 

110 180,000 0 180,000 171,000    ล าพูน 

73 พัฒนาความรู้เร่ืองการ
ต่อต้านการทุจริตและการ

ร้อยละ 75 ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้สามารถน าไป

คน 56
0 

ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้สามารถ

300,000 0 300,000 300,000    เลย 



 
27 

 

 

ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของบคุลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ผู้น าชุมชนในจังหวัดเลย 

พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการ
ทุจริตในจังหวัดเลยได้ 

น าไปพัฒนา
เครือข่ายต่อต้าน
การทุจริตในจังหวัด
เลยได้ 

74 จังหวัดธรรมาภิบาลอย่าง
ย่ังยืน 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับค่านิยมและทัศนคติ
ต่อต้านการทุจริตดี 

คน 20
0 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับค่านิยมและ
ทัศนคติต่อต้านการ
ทุจริตดี 

150,000 0 150,000 108,158    เลย 

75 ประชาสัมพันธ์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
จังหวัดเลย 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถพัฒนาเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐได้ 

คน 50 ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความสามารถ
พัฒนาเครือข่ายการ
ประชา-สัมพันธ์การ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐได้ 

75,000 0 75,000 67,750    เลย 

76 ฝึกอบรมข้าราชรุ่นใหม่หัวใจ
สีขาว 

ร้อยละ 80 ของข้าราชการที่
เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานราชการ
ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย 

คน 10
0 

ข้าราชการมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานราชการ
ได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

100,000 0 100,000 99,750    เลย 

77 พัฒนางานตามพันธกิจของ
ส่วนราชการ เพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานตามพ.ร.บ. 

ภายหลังการจัดโครงการ
ราชการส่วนภูมิภาค ประจ า
จังหวัดเลยไม่มีเร่ืองร้องเรียน

คน 10
0 

ราชการส่วนภูมิภาค
ประจ าจังหวัดเลย 
ไม่มีเร่ืองร้องเรียน

100,000 0 100,000 67,544    เลย 



 
28 

 

 

ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
อ านวยความสะดวกฯ เกี่ยวกับการด าเนินการตาม

พันธกิจของส่วนราชการเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานตาม 
พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวก
ฯ หรือเร่ืองร้องเรียนลดลง 

เก่ียวกับการ
ด าเนินการตาม
พ.ร.บ.การอ านวย
ความสะดวกฯ 

78 อบรมพัฒนาความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายและระเบียบที่
เก่ียวข้องด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจ าปี
งบประมาณ 2560 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับค่านิยมและทัศนคติ
ต่อต้านการทุจริตดี 

คน 13
5 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับค่านิยมและ
ทัศนคติต่อต้านการ
ทุจริตดี 

40,000 0 40,000 40,000    เลย 

79 อปท. โปร่งใสหัวใจคุณธรรม ร้อยละ 80 คน 22
0 

 - 150,000 0 150,000 150,000    ศรี 
สะเกษ 

80 ต าบลเข้มแข็งต้านโกง ร้อยละ 80 คน 20
6 

 - 150,000 0 150,000 150,000    ศรี 
สะเกษ 

81 การเสริมสร้างวินัยและ
คุณธรรมจริยธรรม สู่
เยาวชนประชาชนและ
ข้าราชการ 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ในการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม 
จริยธรรม 
มีคุณลักษณะการเป็นพลเมือง
ที่ดี 
ยึดมั่นในความถูกต้อง มี
คุณธรรม 
จริยธรรม และน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นหลักในการปฏิบัติราชการ

คน 40
0 

ผู้เข้าอบรมที่เป็น
นักเรียน, นักศึกษา, 
ข้าราชการ, ประชาชน 
และเครือข่ายมีวินัย 
มีคุณธรรม 
จริยธรรมมีคุณ-
ลักษณะการเป็น
พลเมืองที่ดียึดมั่นใน
ความถูกต้อง และ
สามารถน้อมน าหลัก

200,000 0 200,000 200,000    สกล 
นคร 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
และด าเนินชีวิต ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นหลักในการ
ปฏิบัติราชการและ
ด าเนินชีวิต 

82 ปลูกและปลุกจิตส านึกให้
สังคมไทยมีคณุธรรม 
จริยธรรม ห่างไกลทุจริต 

- คน 60
0 

- 300,000 0 300,000 300,000    สงขลา 

83 การเสริมสร้างจิตส านึกและ
ค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐ
ในการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต 

ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 70 
มีความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม 
มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุค
ใหม่ที่ยึดมั่นในความถูกต้อง  
ชอบธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 

คน 25
0 

บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจในเร่ือง
คุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน 

150,000 0 150,000 150,000    สตูล 

84 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใสของจังหวัด
สมุทรสงคราม 

- ร้อยละของผู้เข้า ร่วม
กิจกรรมอบรม มีความรู้ความ
เข้าใจด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
- ร้อยละของผู้เข้า ร่วมมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

คน 12
0 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

152,000 0 152,000 134,552    สมุทร 
สง 

คราม 

85 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. อปท.มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ ร้อยละ 100 
2. เจ้าหน้าที่ของ อปท. ไม่มี

คน 10
8 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในหลัก
ธรรมาภิบาลของ

50,000 0 50,000 50,000    สมุทร 
สง 

คราม 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
พฤติการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริต
และปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การบริหารราชการ 

86 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน 
(Integrity and 
Transparency 
Transparency 
Assessment : ITA) เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงองค์กร 

- ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
อบรม มีความรู้ความเข้าใจด้าน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมมีความ 
พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

คน 13
0 

โครงการเป็นไปตาม
เป้าหมายคือร้อยละ 
100 ผู้ผ่านเกณฑ์
ความรู้ ความเข้าใจ 
สูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด คิดเป็นร้อย
ละ 100 

51,000 0 51,000 47,840    สมุทร 
สง 

คราม 

87 สร้างความปรองดอง 
สมานฉันท์โดยหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาหมู่บา้น
รักษาศีล ๕ 

วัดในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสงครามจ านวน 10 วัด 

คน 1,000 ประชาชนทุกภาค
ส่วนฯ ของจังหวัด
สมุทรสงคราม 
ได้เข้าวัดท าบุญ เป็น
การสืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนา 
และเกิดความ
สามัคคใีนชุมชน 
ต่าง ๆ 

77,000 0 77,000 35,090    สมุทร 
สง 

คราม 

88 เสริมสร้างองค์ความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม  
ธรรมาภิบาลและป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานรัฐ 

บุคลากร/หน่วยงานที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ60 

คน 10
0 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจร้อยละ 
65 

120,000 0 120,000 120,000    สมุทร 
สาคร 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
89 พัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุน

การด าเนินงานตาม พ.ร.บ.การ
อ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการ
เข้ารับการฝึกอบรม 

คน 50 ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความพึง
พอใจในการอบรม 
ร้อยละ 85 

50,000 0 50,000 50,000    สมุทร 
สาคร 

90 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการ
เข้ารับการฝึกอบรม 

คน 40
0 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความพึง
พอใจในการอบรม
ร้อยละ 85 

400,000 0 400,000 400,000    สมุทร 
สาคร 

91 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"จัดท าโครงการในกรอบ
แผนบูรณาการการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 -ระดับความส าเร็จของการนัด
ท าโครงการในกรอบแผนบูรณา
การฯ 
-จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้
ความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

คน 15
0 

ร้อยละ 70 
 
 
ร้อยละ 70 

450,000 0 450,000 450,000    สระ 
แก้ว 

92 สร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน
ในการเฝ้าระวังการทุจริต 
ระดับจังหวัด 

จ านวนผู้ที่สมัครเข้าร่วมเป็น
เครือข่ายต่อต้านการทุจริต
จังหวัดสระบุรีไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  90 

คน 10
0 

มีเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริตในระดับ
จังหวัดครอบคลุม
ทุกอ าเภอ 

150,000 0 150,000 148}380    สระบุรี 

93 อบรมเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมของ
ข้าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม คน 20
0 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักการปฏิบัติ
ธรรม สามารถน ามา
ประพฤติปฏิบัติใน
การข่มตนให้

150,000 0 150,000 149,000    สิงห์บุรี 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
สามารถด ารง
ชีวิตประจ าวันด้วย
ความปกติสุข มี
คุณธรรม และ
จริยธรรม 

94 เสริมสร้างองค์ความรู้ในการ
ต่อต้านการทุจริต 

1.กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับโครงสร้าง อ านาจ
หน้าที่ขององค์กรที่มหีน้าที่ใน
การสอดส่องการทุจริต 
2.หน่วยงานต่าง ๆ มีความ
พร้อมในการป้องกันและปราบ 
ปรามการทุจริต 
3.กลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึก 
เข้าใจ มั่นใจในระบบกลไกการ
ป้องกันการทุจริต 
4.กลุ่มเป้าหมายน าแนว
ทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติ 

คน 20
0 

1.กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับโครงสร้าง 
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรที่มีหน้าที่ใน
การสอดส่องการ
ทุจริต 
2.หน่วยงานต่าง ๆ มี
ความพร้อมในการ
ป้องกันและปราบ 
ปรามการทุจริต 
3.กลุ่มเป้าหมายมี
จิตส านึก เข้าใจ 
มั่นใจในระบบกลไก
การป้องกันการทุจริต 
4.กลุ่มเป้าหมายน า
แนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ไปปฏิบัติ 

150,000 0 150,000 150,000    สุโขทัย 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
95 ข้าราชการยุคใหม่ใสใ่จสุจริต ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 
คน 15

0 
ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

100,000 0 100,000 100,000    สุ 
พรรณ

บุรี 

96 ส่งเสริมการปฏิบัติตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณ
วิชาชีพข้าราชการ 
(ข้าราชการกลุ่มเสี่ยง) 

จ านวนข้าราชการที่ถูก
ร้องเรียนหรือด าเนินการกรณี
ทุจริตประพฤติมิชอบลดลงจาก
ปีที่ผ่านมา 

คน 40
0 

ข้าราชการในกลุ่มที่
เสี่ยงต่อการทุจริต 
ได้รับการส่งเสริม
และปลูกจิตส านึก 
ตลอดจนมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน มีความ
ตระหนักรู้ต่อการ
ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน และมี
ฐานความคิดในการ
รักษาประโยชน์
สาธารณะ 

101,900 0 101,900 51,200    สุ
ราษฎร์
ธานี 

97 สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา 
"หมู่บ้านรักษาศีล 5" 
จังหวัดสุรินทร์ 

จ านวน 17 หมู่บ้าน หมู่ 
บ้าน 

17 ประชาชนด ารงชีวิต
ด้วยความสงบสุข 

200,000 0 200,000 200,000    สุรินทร์ 

98 การเสริมสร้างความรู้ด้าน
ระเบียบกฎหมายให้แก่

จ านวน 250 คน คน 25
0 

บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจในกฎ 

124,700 0 124,700 124,700    สุรินทร์ 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
บุคลากรภาครัฐในการ
ต่อต้านการทุจริต 

ระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน 

99 หนองบัวล าภูใสสะอาดไม่ให ้
ไม่รับ 

ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในชีวิตประจ าวันและสร้าง
เครือข่ายเพิ่มเติมได้ 

คน 20
0 

ร้อยละ 98 115,400 0 115,400 115,400    หนอง 
บัวล าภู 

100 เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
และปลุกจิตส านึกในการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในทุกภาคส่วนจังหวัด
อ่างทอง 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อย
ละ 80 

คน 10
0 

มีเครือข่ายร่วม
ต่อต้านการทุจริต 

37,000 0 37,000 37,000    อ่าง 
ทอง 

101 เฝ้าระวัง/ต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อย
ละ 80 

คน 32
0 

มีเครือข่ายร่วม
ต่อต้านการทุจริต 

153,000 0 153,000 140,000    อ่าง 
ทอง 

102 ท้องถิ่นอ่างทอง สุจริต
โปร่งใส 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อย
ละ 80 

คน 43
0 

ผู้อบรมมีความรู้ด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 
 

500,000 0 500,000 500,000    อ่าง 
ทอง 

103 1 จังหวัด 1 ป้องกันโกง มีผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ๘๐ คน 32
1 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
จิตส านึกจริยธรรม
คุณธรรม และมี 
พฤติกรรมต่อต้าน
การทุจริต 

100,000 0 100,000 100,000    อุดร 
ธานี 

104 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การประเมิน

- คน 16
0 

ร้อยละ 90 ของผู้
เข้ารับการอบรม

86,800 0 86,800 86,800    อุทัย 
ธานี 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency 
Assessment : ITA) 

สามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

105 เสริมสร้างจิตส านึกของ
เครือข่ายวัฒนธรรม "ร่วม
คิด ร่วมท าร่วมต้านทุจริต" 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

เครือข่ายมีความรู้ และมีส่วน
ร่วม 

คน 12
8 

ร้อยละ 80 เป็น
เครือข่ายร่วมแจ้ง
การทุจริต 

120,000 0 120,000 120,000    อุทัย 
ธานี 

106 ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ จ.
อุตรดิตถ์ (Integrity and 
transparency 
Assessment - ITA) 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

คน 30
0 

บุคลากรภาครัฐมี
ความรู้ ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบใน
การต่อต้านการ
ทุจริต และองค์กรมี
คุณธรรมความ
โปร่งใสน าไปสู่
สังคมไทยปลอดจาก
การทุจริต 

228,100 0 228,100 192,076    อุตร 
ดิตถ์ 

107 ประชุมเสวนาปลุกจิตส านึก
ค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม
และสร้างวินัยการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

- คน 60
0 

- 345,000 0 345,000 220,050    อุบล 
ราช
ธานี 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
108 อปท.โปร่งใส หัวใจช่อ

สะอาด 
1.ลดปัญหาการทุจริตใน
ภาครัฐ และสังคมไทย 
2.ประเทศไทยมีภาพลักษณะ
ด้านการคอร์รัปชันที่ดีขึ้น 
3.ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่
พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ของ อปท. ในหน่วยงานแต่ละ
สังกัดมีความรู้ความเข้าใจ
มาตรา 100 และมาตรา 103 
ในระดับพื้นฐาน (วัดโดย
แบบทดสอบความรู้) 

คน 70
0 

1. นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนทั่วไปและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมี
ความรู้ ความเข้าใจ
มาตรา 100 และ
มาตรา 103 
2.เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยว 
ข้องกับงานพัสดุ
สามารถปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใส
และลดความเสี่ยง
ของการทุจริตใน
หน่วยงานของรัฐ 
3.ค่าดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัป
ชัน(CPI) ของ
ประเทศไทยดีขึ้น 

280,000 0 280,000 261,685.25    อ านาจ
เจริญ 

ยุทธ 1 กล 2             
1 การขับเคลื่อนประมวล

จริยธรรมข้าราชการไปสู่การ
ปฏิบัติ 

ร้อยละ 80 ของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าร่วม
การสัมมนา มีความรู้ความ
เข้าใจและถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 

คน 20
0 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐใน
จังหวัดมีความรู้
ความเข้าใจและ
ปฏิบัติตาม
มาตรฐานประมวล

410,000 0 410,000 410,000    กาฬ 
สินธุ ์
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
จริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนสามารถ
ปลูกจิตส านึกการ
เป็นข้าราชการที่ดี 
ปฏิบัติราชการด้วย
ความโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ 
วัฒนธรรมในการ
ปฏิบัติงานที่มุ่ง
ประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็น
ส าคัญ 

2 หมู่บ้านรักษาศีล ๕จังหวัด
ตรัง 

ร้อยละ 80 คน 30 ร้อยละ 88.25 348,000 0 348,000 340,900    ตรัง 

3 หมู่บ้านรักษาศีล ๕ - คน 45
0 

กลุ่มเป้าหมาย (ผู้น า
ชุมชน พุทธศาส-      
นิกชน นักเรียน 
พ่อค้า ประชาชน) 
เข้าร่วมโครงการ 
๔๕๓ คน 

150,000 0 150,000 150,000    บุรีรัมย์ 

4 ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 

-จ านวนหมู่บ้านร่วม 
โครงการ 
-กลุ่มเป้าหมายโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

คน 1,300 เด็ก เยาวชน
นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป
ไดน้อมน าหลักธรรม
ทางศาสนามาใช้ใน

550,000 0 550,000 550,000    มหา 
สาร
คาม 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
ชีวิตประจ าวัน และ
ด าเนินชีวิตร่วมกัน
ในชุมชนโดยเฉพาะ
การถือศีล/ครองตน
ในหลักศีล 5 มีจิต-
ส านึกป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
มีสุขภาวะที่ดีทั้ง
ร่างกายและจิตใจ 

5 หมู่บ้านรักษาศีล ๕ เชิงปริมาณผู้เข้าร่วมโครงการ คน 3,400 เชิงคุณภาพร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
และเข้าใจสามารถ
น าหลักศีล 5 มาใช้
เพื่อลดการทุจริต
คอรัปชั่น 

1,500,000 0 1,500,000 1,500,000    ร้อย 
เอ็ด 

6 การรักษาศีล 5 เสริมสร้าง
ความโปร่งใสน าพาประเทศ
ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
ย่ังยืน 

1.เครือข่ายภาคประชาสังคม
ได้รับความรู้ความเข้าใจ
นโยบายรัฐบาลและจังหวัดด้าน
การป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 
2.พุทธศาสนิกชนในครอบครัว 
หมู่บ้านสถานศึกษา และ
หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม

คน 25
0 

1.เครือข่ายภาค
ประชาสังคมตาม
โครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 มี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและสร้าง
กลไกป้องกันการ

120,000 0 120,000 120,000    สมุทร 
ปรา 
การ 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
โครงการและรักษาศีล 5 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 

ทุจริตเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ                           
2.พุทธศาสนิกชน
ของจังหวัด
สมุทรปราการเข้า
ร่วมโครงการรักษา
ศีล 5 เพิ่มขึ้น 

ยุทธ 1 กล 3             
1 เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับ

การด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่องค์กรสตรี 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
เก่ียวกับการป้องกันการทุจริต
เพิ่มขึ้น 

คน 25
0 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
น าความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ในการป้องกันการ
ทุจริตในพื้นที่ 

300,000 0 300,000 227,668    พิจิตร 

2 เสริมสร้างความรู้เก่ียวการ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน 50
0 

1.ข้าราชการภายใน
จังหวัดหนองคาย
ได้รับความรู้
เก่ียวกับการด าเนิน
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อน าไป
เป็นแนวทางในการ
เผยแพร่องค์ความรู้
ด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับหน่วยงาน

365,000 0 365,000 363,648    หนอง
คาย 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
ต่อไป 
2.ข้าราชการภายใน
จังหวัดหนองคาย
ได้รับความรู้
เก่ียวกับการ
ประกอบอาชีพตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถน าไป
ประกอบอาชีพ
เสริมสร้างรายได้ 
ลดปัญหาหน้ีสิน   
ในข้าราชการเป็น
การเพิ่มคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธ 1 กล 4             
1 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง

ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต
ให้แก่อาสาสมคัรป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

1. ร้อยละของจ านวนสมาชิก
ของกลุ่ม/องค์กรที่เข้าร่วม
กิจกรรมการต่อต้านทุจริตไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบ
กับเป้าหมายที่ต้ังไว้ (ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ) 
2. ร้อยละความ ส าเร็จ ของอาสา 
สมัครหรือเครือข่ายของส่วน
ราชการที่ผ่านการอบรม สามารถ

จังห
วัด 
(รุ่น) 

76 ส านักงาน
คณะกรรมการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ 
(ปปช.) มีเครือข่าย 
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตเพิ่มขึ้น 

3,800,000 0 3,800,000 3,800,000    ปภ. 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
พัฒนาขยายผลต่อยอดเครือข่าย
รูปแบบความสัมพันธ์ในการ
ร่วมกันป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ร้อยละ 70 (ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ) 

จ านวน 7,600 คน 

2 พัฒนาศักยภาพและรวม
พลังเครือข่ายเฝ้าระวังการ
ทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 

ร้อยละ 80 ของเครือข่ายเฝ้า
ระวังมีความเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตน และมีการเตือน
ภัยให้ข้อมูลเบาะแส 

คน 90 จังหวัดมีเครือข่าย
การเฝ้าระวังเตือน
ภัยการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ 

340,000 0 340,000 340,000    กาฬ 
สินธุ ์

3 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ภาครัฐและเอกชนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริตภาครัฐ 

ร้อยละ 80 คน 10
0 

มีเครือข่ายร่วม
ต่อต้านการทุจริต 

150,000 0 150,000 150,000    ตรัง 

4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เครือข่ายข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
ต่อต้านคอร์รัปชั่น 

- คน 20
0 

มีเครือข่ายร่วม
ต่อต้านการทุจริต 

700,000 0 700,000 584,000    นคร 
สวรรค์ 

5 เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน
ภาคประชาสังคมและ
สื่อมวลชน 

ข้อเสนอ 10 ข้อ เครือข่าย 1 
กลุ่ม 

คน 10
0 

10 ข้อเสนอ  
10 เครือข่าย 

108,000 0 108,000 108,000    นคร 
สวรรค์ 

6 สร้างเครือข่ายข้าราชการ
ต่อต้านการทุจริต 

ร้อยละ 90 ของบุคลากร 
ภาครัฐ ได้รับการพัฒนา

คน 20
0 

1. ข้าราชการใน
ระดับจังหวัดมีความ

126,400 0 126,400 126,400    นรา 
ธิวาส 



 
42 

 

 

ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
ศักยภาพ ตระหนักในพิษภัย

ของการเรียกรับ
สินบนการจัดซื้อจัด
จ้าง 
2. มีการด าเนินการ
ทางวินัย/กฎหมาย
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7 อบรมเชิงปฏิบัติการ "ยาม
เฝ้าเมือง" 

อัตราอาสาสมัคร 
ร่วมต่อต้าน 
การทุจริตเพิ่มขึ้น 

คน 50 1. มีอาสาสมัครร่วม
ต่อต้านการทุจริต
เพิ่มขึ้น 
2. ภาคประชาชน
ได้รับความรู้ความ
เข้าใจในมาตรการ
ป้องกันปราบปราม
การทุจริต 

247,100 0 247,100 247,100    นรา 
ธิวาส 

8 พัฒนาเครือข่ายภาค
ประชาชนเฝ้าระวังและ
ต่อต้านการทุจริต 

ร้อยละ 80 ของเครือข่ายภาค
ประชาชนมี 
จิตส านึกในการต่อต้านทุจริตมี
ความรู้ไปปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง  
แจ้งเบาะแสและต่อต้านการ
ทุจริตในหมู่บ้าน 

คน 64
2 

มีเครือข่ายภาค
ประชาชนเฝ้าระวัง
และต่อต้านการ
ทุจริต 

729,000 0 729,000 729,000    พังงา 

9 เครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต ระดับความส าเร็จของการเพิ่ม
จ านวนเครือข่ายต่อต้าน 
การทุจริตจังหวัดพัทลุง 

คน 390 เครือข่ายต่อต้าน
การทุจริตจังหวัด
พัทลุงเพิ่มขึ้น 

150,000 0 150,000 150,000    พัทลุง 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
10 เครือข่ายต้านโกง 100 คน คน 10

0 
- 264,500 0 264,500 264,500    เพชร 

บูรณ์ 
11 สร้างความรู้ ความเข้าใจ

เครือข่ายอ าเภอ/จังหวัด
จัดท าแผนงานกิจกรรม
ขับเคลื่อนเครือข่ายป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

ร้อยละจ านวนเครือข่ายพัฒนา
ชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถตรวจสอบความ
โปร่งใสได้ทุกหมู่บ้าน 

คน 10
0 

ได้ฝึกอบรมในวันที่ 
7-11 ธ.ค.59 มี
เครือข่ายการท างาน
ที่ต่อต้านการทุจริต 

600,000 0 600,000 600,000    ภูเก็ต 

12 พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพองค์กรภาคประชา
สังคม/ภาคีเครือข่ายในการ
ป้องกันและเฝ้าระวังการ
ทุจริต 

-จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  
-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
65 

คน 1,200 เป็นไปตาม
เป้าหมายคือมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 94.5 และ
มีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 95 

700,000 0 700,000 670,776    มุกดา
หาร 

13 โครงการหมู่บ้าน/ชุมชน 
เข้มแข็งต้านการทุจริต 

ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 160 
คน 

คน 16
0 

หมู่บ้านชุมชน
เข้มแข็งร่วมต่อต้าน
การทุจริต 

150,000 0 150,000 146,000    ล าพูน 

14 พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัคร
ป้องกันทุจริต 

1.กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ มีจิตส านึก 
ความเข้าใจในระบบกลไกการ
ป้องกันการทุจริต มั่นใจใน
มาตรการคุ้มครองความ
ปลอดภัย และสมัครเป็น
เครือข่ายต่อต้านการทุจริตของ
จังหวัดสุโขทัย ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 30 

คน 20
0 

1.กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนา   
ให้มีความรู้ มี
จิตส านึก ความ
เข้าใจในระบบกลไก
การป้องกันการ
ทุจริต มั่นใจใน
มาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภัย และ

150,000 0 150,000 150,000    สุโขทัย 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
2.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
ความเข้าใจบทบาทโครงสร้าง 
อ านาจหน้าที่ และแนวทางการ
ปฏิบัติงานขององค์กรที่มีหน้าที่
ในการสอดส่องการทุจริต 
3.กลุ่มเป้าหมายน าความรู้ที่ได้
จากการฝึกอบรมไปเผยแพร่ให้
สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้าน
ทุจริตในวงกว้าง เกิดวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริตในทุกภาค
ส่วน 
4.กลุ่มเป้าหมายและผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องมีจิตส านึกและมีความ
ตระหนักด้านธรรมาภิบาล 

สมัครเป็นเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริต
ของจังหวัดสุโขทัย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 มีผู้สมัครเป็น
เครือข่าย 132 คน 
คิดเป็นร้อยละ 66 
2.กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ ความเข้าใจ
บทบาทโครงสร้าง 
อ านาจหน้าที่ และ
แนวทางการ
ปฏิบัติงานของ
องค์กรที่มีหน้าที่ใน
การสอดส่องการ
ทุจริต 
3.กลุ่มเป้าหมายน า
ความรู้ที่ได้จากการ
ฝึกอบรมไปเผยแพร่
ให้สังคมมีพฤติกรรม
ร่วมต้านทุจริตในวง
กว้าง เกิดวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริตใน
ทุกภาคส่วน 
4.กลุ่มเป้าหมาย
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
และผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องมีจิตส านึก
และมีความ
ตระหนักด้าน 
ธรรมาภิบาล 

15 
 

เสริมสร้างเครือข่ายสายลับ
จับโจรปล้นชาติ 

1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
สัมมนาฯ ผ่านการประเมิน
ทดสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น 
2.ร้อยละ 25 ของผู้เข้าร่วม
สัมมนาฯ สมัครเข้าร่วมเป็น
เครือข่าย “สายลับ จับโจร  
ปล้นชาติ” 
3.องค์กรตรวจสอบมีเครือข่าย 
“สายลับ จับโจร ปล้นชาติ” ใน
การเฝ้าระวังหรือแจ้งเบาะแส
การทุจริตในทุกหน่วยงาน 
องค์กรต าบล หมู่บ้าน อย่าง
น้อยหน่วยงานหรือองค์กรละ 
1 คน 

คน 72
0 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ 
-ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจและการ
ปลูกฝังจิตส านึกที่ดี
ต่อสังคม มี
อุดมการณ์รักชาติที่
ถูกต้อง 
-ได้รับความรู้ในด้าน
มาตรการป้องกัน
จากหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
การให้เบาะแสการ
ทุจริตและมีความ
มั่นใจที่จะปฏิบัติ
ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต 
-มีความพึงพอใจต่อ
การสัมมนาฯ และมี
ความต้ังใจที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย

486,000 0 486,000 486,000    หนอง
คาย 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
ความซื่อสัตย์ สุจริต 
-มีเครือข่าย 
“สายลับ จับโจร 
ปล้นชาติ” ในการ
เฝ้าระวังหรือแจ้ง
เบาะแสการทุจริต
ในทุกหน่วยงาน 
องค์กรต าบล 
หมู่บ้าน อย่างน้อย
หน่วยงานหรือ
องค์กรละ 1 คน 

16 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
"หมาเฝ้าบ้าน" (Watch 
Dog)  

จ านวนเครือข่ายที่ได้รับการ
พัฒนาและมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

คน 82
0 

มีเครือข่ายภาค
ประชาชนที่มีความ
เข้มแข็ง และมีส่วน
ร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตร่วมกัน 

835,200 0 835,200 705,309.10    อุตร 
ดิตถ์ 

ยุทธ 4 กล 3             
1 โครงการให้บริการ

ฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการผัง
เมือง 

- ระบ
บ 

1 - 28,876,000 0 28,876,00
0 

โครงการต่อเน่ือง    ยผ. 

 



 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบส่วนราชการ) 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย 

 ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รอบ 6 เดือน   รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม) 
 

ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
ยุทธ 1 กล 1             

1 รวมพลังแห่งความภักดี (จัด
ให้มีการปฏิญาณตน เมื่อ
วันที่ 22 พ.ย.2559) 

บุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัด
ที่เข้าร่วมพิธีได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่ง
เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย
ทั้งชาติ 

คร้ัง  1 บุคลากรในสังกัด 
500 คน ได้ร่วม
ปฏิญาณตนที่จะ
ประพฤติปฏิบัติตาม
รอยพระยุคลบาท
และด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยความเพียรอัน
บริสุทธิ ์

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    กก.สป
. 

2 สวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่า
วิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถี
พุทธ พ.ศ. 2560 ณ วัด
ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2559 

บุคคลในสังกัดและ
พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรม
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในมิติ
ทางศาสนา 

คร้ัง 1 บุคลากรในสังกัดได้
ร่วมกิจกรรมต้อนรับ 
ปีใหมใ่นรูปแบบที่
เรียบง่ายและสามารถ
น าหลักธรรม ของ
พระพุทธศาสนามา
เป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    กก.สป
. 

3 โครงการพัฒนาคุณภาพและ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

ร้อยละของกรมและจังหวัด
ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ใน
การพัฒนาองค์กร 

หน่ว
ย 

งาน 

6/1
7/7
6 

กรมและจังหวัดมี
การพัฒนาองค์กร
ตามเกณฑ์ PMQA 

0 266,700 266,700 266,700    กพร. 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
และกระบวนการ
ท างานอย่างมีระบบ
สอดคล้องกับ
แนวทางคณุธรรม
ของบุคลากรและ
หลักธรรมาภิบาล 

4 โครงการจัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการระดับ
หน่วยงานในสังกัดสป.มท. 

ระดับความส าเร็จการจัดท าค า
รับรองการปฏิบัติราชการระดับ
หน่วยงานในสังกัดสป.มท. 

หน่ว
ย 

งาน 

17 ร้อยละ 100 0 25,000 25,000 14,000    กพร. 

5 โครงการจัดท าการ
ประเมินผลส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

ระดับความส าเร็จการ
ประเมินผลส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

หน่ว
ย 

งาน 

ก.ค.-
76 

ระดับมาตรฐาน 
(ตามแนวทางที่
ส านักงาน ก.พ.ร. 
ก าหนด) 

0 25,000 25,000 ยกเลิก    กพร. 

6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและการ
ด าเนินการทางวินัย ปี 
2560 

จ านวนข้าราชการที่ผ่านการ
อบรม 

คน 18
7 

การด าเนินการทาง
วินัยถูกต้องและเป็น
ธรรม 

0 1,682,800 1,682,800 1,517,375.2
6 

   พช. 

7 เสริมสร้างจริยธรรม
ข้าราชการกรมการพัฒนา
ชุมชน 

ร้อยละของจ านวนข้าราชการที่
ผ่านการอบรม 

จัง 
หวัด 

76 ข้าราชการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

0 400,000 400,000 400,000    พช. 

8 ฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ข้าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน 
ประจ าปี 2560 

จ านวนข้าราชการที่เข้ารับการ
อบรม 

คน 90 ข้าราชการปฏิบัติ
ตามประมวล
จริยธรรม 

0 811,700 817,700 695,521 
   พช. 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
9 จัดท าสื่อรณรงค์ส่งเสริม

จริยธรรมข้าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน 
ประจ าปี 2560 

ร้อยละของข้าราชการที่ได้รับ 
สื่อฯ 

เล่ม 7,0
00 

ข้าราชการมีความรู้ 
ความเข้าใจในเร่ือง
ประมวลฯ 

0 500,000 500,000 497,000    พช. 

10 ข้าราชการต้นแบบด้าน
จริยธรรม (The Icon) 

จ านวนข้าราชการที่ได้รับการ
คัดเลือกเป็นข้าราชการต้นแบบ 

คน 1 ข้าราชการกรมฯ มี
แบบอย่างที่ดีในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 

0 124,900 124,900 83,146    พช. 

11 โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ของส านักงาน 
ป.ป.ช. และ ส านักงาน 
ป.ป.ท. 

ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการประเมินฯ 

ร้อย
ละ  

10
0 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ(๙๗%) 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    ทด. 

12 เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประมวล
จริยธรรมข้าราชการพล
เรือน และข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการกรมที่ดิน 
พ.ศ. 2552 และค่านิยม
หลักกรมที่ดิน 

จ านวนกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ 

กิจ 
กรร
ม 

5 ด าเนินการแล้วเสร็จ
(5 กิจกรรม) 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    ทด. 

13 ทบทวน ปรับแก้ กฎ 
ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานเพื่อลดการใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 

จ านวนกฎ ระเบียบที่ได้รับการ
ทบทวน 

เร่ือง 2 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(๑๐๐%) 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    ทด. 

14 ประกาศเจตนารมณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริตของกรมที่ดิน 

 คร้ัง 1 ด าเนินการแล้วเสร็จ 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    ทด. 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
15 โครงการรณรงค์เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้
เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั และวินัย
ข้าราชการ ประมวล
จริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการ 

จ านวนคร้ังการรณรงค์เผยแพร่
ข้อมูลความรู้เก่ียวกับกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และวินัย
ข้าราชการ ประมวลจริยธรรม 
และจรรยาข้าราชการ 

คร้ัง 12 บุคลากร ปภ. มี
ความรู้ ความเข้าใจ
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั และวินัย
ข้าราชการ ประมวล
จริยธรรม และ
จรรยาข้าราชการ 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    ปภ. 

16 โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ ป.ป.ท. 
(ITA) ประจ าปี 2560) 

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 
2560 

ระ 
ดับ 

5 
ระ 
ดับ 

กรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เป็นหน่วยงานที่มี
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    ปภ. 

17 ซักซ้อมคู่มือผู้บังคับบัญชา
ในการรักษาวินัยของ
ผู้ใต้บังคบับัญชาในทีป่ระชุม
กรมและเว็บไชต์กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ร้อยละของผู้บังคับบัญชา 
(ต้ังแต่ระดับผู้อ านวยการกลุ่ม
งานขึ้นไปที่มีผูใ้ต้บังคบับัญชา)
มีความรู้เก่ียวกับการรักษาวินัย
ของผู้ใต้บังคับบัญชา 

คร้ัง 1 ผู้บังคบับัญชา 
(ต้ังแต่ระดับ
ผู้อ านวยการกลุ่ม
งานขึ้นไปที่มี
ผู้ใต้บังคบับัญชา)มี
ความรู้เก่ียวกับการ
รักษาวินัยของ
ผู้ใต้บังคบับัญชา 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    สถ. 

18 โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
Integrity and 
Transparency 

ร้อยละของส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดหา
ผู้รับจ้างมาลงนามสัญญา
โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วน

แห่ง 76 
จัง 

หวัด 

ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดมีผู้รับจ้างมา
รับงานประเมิน
โครงการประเมิน
คุณธรรมและความ

0 251,264,00
0 

251,264,00
0 

23,132,100 
(เหลื่อมปี/
แปลงงบ) 

   สถ. 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
Assessment (ITA) ท้องถิ่น Integrity and 

Transparency Assessment 
(ITA) 

โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น Integrity 
and Trans-
parency 
Assessment (ITA) 

19 โครงการให้ความรู้ ปลุก
จิตส านึกในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้กับ
เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการ
ทุจริตภายใต้โครงการ 
“ข้าราชการไทยไร้ทุจริต  
คร้ังที่ ๒” 

เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ
และแผนงานเชิงรุกในการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่นในแนวทางปลุก
จิตส านึกและตรวจสอบและเฝูา
ระวังเชิงรุกให้กับเจ้าราชการ 

คน ๒๒
๐ 

เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานของ
ข้าราชการใน
หน่วยงานและรู้จักใน
การปูองกันมิให้เกิด
การทุจริตของ
ข้าราชการและ
สามารถน าไป
เผยแพร่ให้กับบุคคล
ทั่วไป 

0 60,000 60,000 55,435    ยผ. 

20 การรณรงค์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ข้อบังคบัว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ข้อบังคบัว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการกรมฯ 

จ า 
นวน 

เจ้า 
หน้า
ที่

กรม 
ทุก
ราย 

ท าให้ข้าราชการมี
ความรู้มีจิตส านึก
และรับผิดชอบต่อ
หน้าที่มีความ
เสียสละ ความ
โปร่งใสในการ
ท างานและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    ยผ. 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
21 การเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธม์าตรฐานของ
จริยธรรม ข้าราชการพลเรือน
และการด าเนินการตาม
ประมวลจริย-ธรรมข้าราชการ
พลเรือนเพื่อการเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรมผ่านสื่อต่างๆ 

จ านวนคร้ังที่มีการเผยแพร่
ประชาชนพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับ

คุณธรรมจริยธรรม 

คร้ัง 5 ข้าราชการและ
ประชาชนทั่วไป
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ทางจริยธรรมและ
คุณธรรมอย่าง
ถูกต้อง 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    ยผ. 

22 พัฒนากรอบการตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลการ
ท างานของข้าราชการเพื่อ
สร้างความตระหนักในการ
ท างานอย่างมีมโนสุจริตและ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ระดับความส าเร็จการประเมิน
มาตรฐานความโปร่งใสของกรม
ฯ 

ระดั
บคะ 
แนน 

5 เป็นมาตรฐานทาง
จริยธรรมของ
ข้าราชการด้วยการ
ปฏิบัติงานด้วยความ
ชื่อสัตย์และโปร่งใส 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    ยผ. 

23 อบรมหลักสูตร “ปฐมนิเทศ
พนักงานราชการ” รุ่นที่ 3 

พนักงานราชการมีความเข้าใจ
ระเบียบ วินัย วิธีการปฏิบัติ
ราชการตามระเบียบ แบบแผน 
ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล 

70 1 70 0 550,000 550,000 531,860    ยผ. 

24 สัมมนา “วันผังเมืองโลก” -ผู้เข้าร่วมการสัมมนารับทราบ
นโยบาย และแนวทางการ
ด าเนินงานด้านผังเมืองที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึง่จะส่งผล
ให้เกิดความเข้าใจงานผงัเมืองที่
มีความท้าทายในอนาคต โดย
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

50
0 

1 500 0 530,000 530,000 473,424.40    ยผ. 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
-เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการ
ต่อต้านการรับสินบนและเพื่อให้
การวางผังเมืองเป็นไปอย่าง
โปร่งใสปราศจากผลประโยชน์
ทับซ้อน 

25 อบรมข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 
6 

ข้าราชการที่บรรจุใหม่มีการ
พัฒนาความรู้ และปฏิบัติ
หน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล 
และปลุกจิตส านึกมิให้เกิดการ
ทุจริตและปฏิบัติหน้าที่อย่าง
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

  70 0 584,000 584,000 454,705    ยผ. 

26 อบรมหลักสูตร “การบูรณา
การงานวางผังเมือง” 

-นักผังเมือง นักวิเคราะห์ผัง
เมือง และพนักงานวิเคราะห์ผัง
เมืองที่บรรจุใหม่ ได้พัฒนาองค์
ความรู้และทักษะ ตระหนักถึง
ขั้นตอนและกระบวนการวางผัง
ตามพระราชบัญญัติการผัง
เมืองใหม่ได้อย่างถูกต้อง 
-ปลูกจิตส านึกมิให้เกิดการ
ทุจริตและปฏิบัติหน้าที่อย่าง
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

65 1 65 0 273,500 273,500 224,547.50    ยผ. 

27 สัมมนาการขอสนับสนุน
และแนวทางการปฏิบัติงาน
ระบบการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) ส าหรับ 

เพื่อให้ผู้ด าเนินการโครงการจัด
รูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่มีการ
เตรียมความพร้อมด้าน
งบประมาณหรือแหลง่ทุนใน
การพัฒนาพื้นที่เพื่อความ
โปร่งใสและปูองกันการทุจริต 

200 2 200 0 55,000 55,000 53,480    ยผ. 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
28 อบรมหลักสูตร “การผัง

เมืองส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” รุ่นที่ 3 

-ผู้เข้ารับการอบรมมีความ
เข้าใจในภารกิจด้านการผัง
เมืองอย่างถูกต้องและสามารถ
น าความรู้ และประสบการณ์ไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-ปลูกจิตส านึกมิให้เกิดการ
ทุจริตและปฏิบัติหน้าที่อย่าง
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

35 1 35 0 480,000 480,000 กันงบฯ เบิก
เหลื่อมปี 

   ยผ. 

29 กิจกรรมจัดพิธีถวายสัตย์
ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ
ที่ดีและพลังของแผ่นดิน 

บุคลากรกรมฯ เข้าร่วม 
 

จ า 
นวน 

๕๐
๐ 

 0 20,000 20,000 ยกเลิก    ยผ. 

30 จัดอบรมส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจมาตรา  100 
และ 103 ส าหรับผู้บริหาร
ระดับฝุายขึ้นไป 

คะแนนความรู้หลังการฟัง
บรรยายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

คะ 
แนน 

> 
80 

กปน.เป็นองค์กร
โปร่งใส (Zero 
Corruption) 

0 25,000 25,000 14,150    กปน. 

31 การเข้าร่วมโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ 

คะแนนประเมินจากส านักงาน
ป.ป.ช. มากกว่าปี 2559 

คะ 
แนน 

>ปี 
25
59 

กปน.เป็นองค์กร
โปร่งใส (Zero 
Corruption) 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    กปน. 

32 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ด้านธรรมาภิบาล 
จริยธรรมการต่อต้านการ
ทุจริตผ่านสื่อต่าง ๆ 

การวัดคะแนนความรู้ความ
เข้าใจ ในการสื่อสาร Post 
Test มากกว่า Pre Test 

คะ 
แนน 

Post 
Test  
> Pre 
Test 

กปน.เป็นองค์กร
โปร่งใส (Zero 
Corruption) 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    กปน. 

33 จัดอบรม/บรรยายให้ความรู้
ด้านธรรมาภิบาล จริยธรรม
และการต่อต้านการทุจริต 

จ านวน 3 คร้ัง /ปี คร้ัง/
ปี 

3 กปน.เป็นองค์กร
โปร่งใส (Zero 
Corruption) 

0 90,000 90,000 90,000    กปน. 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
34 การอบรมหลักสูตรธรรมาภิ

บาล กปน. "ต้นกล้าแห่งธรร
มาภิบาล" 

การวัดคะแนนความรู้หลังฟัง
บรรยายได้คะแนนมากกว่า
ก่อนฟังบรรยาย 

คะ 
แนน 

หลัง 
บรร 
ยาย 
>
ก่อน 
บรร 
ยาย 

กปน.เป็นองค์กร
โปร่งใส (Zero 
Corruption) 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    กปน. 

35 การจัดงานวันธรรมาภิบาล 
กปน. 

คะแนนความพึงพอใจด้านการ
จัดงานมากกว่าร้อยละ 80 

คะ 
แนน 

> 
80 

กปน.เป็นองค์กร
โปร่งใส (Zero 
Corruption) 

0 1,400,000 1,400,000 1,023,712    กปน. 

36 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรม 
-กิจกรรมท าบุญตักบาตรทุก
วันศุกร์ต้นเดือน 
-กิจกรรมปฏิบัติธรรมในวัน
ส าคัญทางศาสนา เช่น วัน
มาฆบูชา 
-กิจกรรมท าดีเพื่อสังคม เช่น 
เลี้ยงอาหารกลางวันผู้พิการ
และเด็กก าพร้ 

จ านวน 15 คร้ัง/ปี คร้ัง/
ปี 

15 -จัดกิจกรรมท าบุญ
ตักบาตรทุกเดือน 
ต.ค. 59 – มี.ค. 60 
-20 ม.ค.60 จัดพิธี
บ าเพ็ญกุศลสตมวาร 
100 วันฯ เพื่อ
ถวายเป็นพระราช
กุศล 
-30 พ.ย.59 จัด
กิจกรรมประดิษฐ์
ตุ๊กตา “น้องแทน
ใจ” มอบให้เด็กด้อย
โอกาส 
-3 ก.พ.60 จัดกิยก
รรมบริจาคสิ่งของ
ช่วยเหลือชาวบาง
สะพานน้อย ที่ได้รับ

0 200,000 200,000 96,850    กปน. 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
ความเดือดร้อนจาก
อุทกภัยภาคใต้ 
ประกอบด้วยเคร่ือง
อุปโภค บริโภค 
เคร่ืองเขียน ฯลฯ 
-28 ก.พ.60 จัด
กิจกรรมบริจาคถุง
ผ้าให้ฝุายเภสัช
กรรมโรงพยาบาล
วัดโบสถ์เพื่อใช้ใส่ยา
รักษาโรคให้กับ
ผู้ปุวยที่มารักษาที่
โรงพยาบาล 

37 แผนยกระดับ โครงการ
วัฒนธรรมการท าดี 

ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ
ภายใน 30 กันยายน 2560 

ระย
ะ 

เวลา 

30-
ก.ย.-
60 

กปน.เป็นองค์กร
โปร่งใส (Zero 
Corruption) 

0 200,000 200,000 200,000    กปน. 

38 เผยแพร่ ปลูกฝังและ
ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. อย่าง
ต่อเน่ือง  (เป็นการ
สอดแทรกเป็นหัวข้อการ
บรรยายในการอบรม
หลักสูตรต่างๆ) 

 - จ านวนคร้ังที่มีการจัด
บรรยายให้ความรู้ 

คร้ัง 8 - มีการจัดบรรยาย
ให้ความรู้โดย
สอดแทรกหัวข้อไว้
ในหลักสูตรต่าง ๆ 
แล้วเสร็จ จ านวน 3 
โครงการ 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    กปภ. 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
39 โครงการอบรมหลักสูตร 

“คุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาล”      

 - จ านวนคนที่ได้รับการอบรม คน 300 มีผู้ได้รับการอบรม
แล้ว จ านวน 108 
คน 

0 500,000 500,000 339,712    กปภ. 

40 โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของ ป.ป.ช. (ITA) 

 - จัดส่งเอกสารทั้ง 3 ส่วน
ทันเวลาตามวันที่ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

วันที่ ที่ 
ป.ป.ช. 
ก าหนด 

-เข้ารับผังการชี้แจง
การประเมิน ITA 
จาก ป.ป.ช. เมื่อ
วันที่ 23 ธ.ค. 59 
-จัดส่งรายชื่อและ
แบบส ารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (EBIT) 
รอบที่ 1 ให้
ส านักงาน ป.ป.ช. 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วันที่ 24 ก.พ.60 
(ก่อนก าหนด) 
-ผู้ว่าการฯ น าคณะ
ผู้บริหารและ
พนักงานร่วม
ประกาศเจตนารมณ์ 
“ที่น่ี...องค์กร
โปร่งใส” เมื่อวันที่ 
10 ต.ค.59 
-ประกาศนโยบาย
ต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชันของ 
กปภ. เมื่อวันที่ 10 
ต.ค.59 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    กปภ. 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
-ประกาศให้
พนักงานงดการให้
และรับของขวัญ
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 2560 เมื่อ
วันที่ 22 ธ.ค.59 
-ประกาศแจ้งผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย งด
กรให้ของขวัญ ของ
ก านัลทุกประเภท
แก่ผูบริหาร 
พนักงาน และ
ลูกจ้าง 
-ประกาศเจตจ านง
การบริหารงานและ
ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและ
โปร่งใส เมื่อวันที่ 
30 ม.ค.60 
-ผู้ว่าการฯ น าคณะ
ผู้บริหาร พนักงาน 
และลูกจ้างทุกคน 
ร่วมแสดงสัญลักษณ์ 
และประกาศ
เจตจ านงว่าจะ
บริหารงาน
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
ปฏิบัติงาน ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมีคุณธรรมและ
โปร่งใส เมื่อวันที่ 
16 ก.พ. 60 

41 โครงการให้ความรู้ “การ
ปูองกันและการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร” 
(เป็นการสอดแทรกเป็น
หัวข้อการบรรยายในการ
อบรมหลักสูตรต่างๆ) 

 - จ านวนคร้ังที่มีการจัด
บรรยายให้ความรู้ 

คร้ัง 4 -มีการจัดการ
บรรยายให้ความรู้
โดยสอดแทรกหัวข้อ
ไว้ในหลักสูตรต่าง ๆ 
แล้วเสร็จ จ านวน 4 
คร้ัง (บรรลุ
เปูาหมาย) 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    กปภ. 

42 โครงการจัดอบรมให้ความรู้ 
แก่บุคลากรของส านัก
ตรวจสอบ 

 - จ านวนคร้ังที่มีการจัด
บรรยายให้ความรู้ 

คร้ัง 2 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    กปภ. 

43 โครงการปรับปรุง
กฎระเบียบข้อบังคับตาม 
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
และแนวปฏิบัติด้านสิทธิ
มนุษยชน แรงงาน สังคม
และสิ่งแวดล้อม 

1.ร้อยละความส าเร็จของการ 
ปรับปรุงข้อปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 
2. ร้อยละของการสื่อสาร หรือ
ฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างแนว
ปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนฯ 
และแนวปฏิบัติส าหรับ
ผู้เก่ียวข้อง 

โครง
การ 

1 พนักงานและคู่ค้า/ผู้
ส่งมอบสามารถ
ปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติฯ ได้อย่าง
ถูกต้อง 

0 600,000 600,000 157,000    กฟน. 

44 แผนงานเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้ด้านการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส

-จ านวนผู้บริหารและพนักงาน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
2,500 คน 
-มีความตระหนักรู้ด้านการ

ร้อย
ละ 

100 - จ านวนผู้บริหาร
และพนักงานที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่ต่ า
กว่า 2,500 คน 

0 240,000 240,000 196,550    กฟภ. 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
ในการปฏิบัติงาน ก ากับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม 

จริยธรรม และความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน 

-จัดกิจกรรม
เสริมสร้างความ
ตระหนักรู้ฯ จ.
พิษณุโลก 200 คน 
-กิจกรรมสร้าง
จิตส านึกรู้
รับผิดชอบหน้าที่ จ.
นครปฐม 100 คน 
-อบรมหลักสูตร
สร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
ส านักงานใหญ่ 
300 คน 
-จัดงานประกาศ
เจตจ านง “สุจริต
ตามรอยพ่อ กฟภ. 
ขอท าดีเพื่อ
แผ่นดิน” ที่
ส านกังานใหญ่560 
คน 
-อบรมเสริมสร้าง
คุณธรรมค่านิยม 
“ทันโลก บริการดี มี
คุณธรรม” 102 คน 
-มีความตระหนักรู้
ด้านการก ากับดูแล



 
61 

 

ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
กิจการที่ดี คุณธรรม 
จริยธรรม และความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

45 แผนงานปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ด้านความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of 
interest) 

ผู้บริหารและพนักงานรายงาน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ประจ าปี 2560 ครบ 

ร้อย
ละ 

10
0 

-จัดประชุมเพื่อ
ทบทวน
กระบวนการ
รายงานความ
ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ณ 
ส านักงานใหญ ่เมื่อ
วันที่ 21 ก.พ.60 
-ด าเนินการขอ
อนุมัติแต่งต้ัง
คณะท างาน
พิจารณาปรับปรุง
ระเบียบ ค าสั่ง ว่าว
ด้วยเร่ืองความ
ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของ 
กฟภ. เมื่อวันที่ 27 
ก.พ. 60 
-ผู้ว่าการฯ อนุมัติ
แต่งต้ังคณะท างาน
พิจารณาปรับปรุง 
ระเบียบ ค าสั่งว่า
ด้วยเร่ืองความ

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0 
 

   กฟภ. 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ของ 
กฟภ. 

46 โครงการส่งเสริมความ
ซื่อสัตย์สุจริตส าหรับ
ข้าราชการกรุงเทพ-มหา
นคร หลักสูตร “โตแล้วอย่า
โกง” เน้นเร่ืองคุณธรรม 5 
ประการ ได้แก่ ความ
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เป็น
ธรรม จริยธรรม ธรรมาภิ
บาล 

ผู้อบรม ร้อย
ละ 

10
0 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 0 1,400,000 1,400,000 1,176,460    กทม. 

47 โครงการเรียนสีขาว 
หลักสูตร “โตไปไม่โกง” 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น 
การจัดท าสื่อการเรียนการ
สอนเพิ่มเติม/ 
การทัศนศึกษา/การ
ประกวดกิจกรรมดีเด่นของ
นักเรียน 

ผู้เรียน ร้อย
ละ 

10
0 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 0 4,370,000 4,370,000 4,370,000    กทม. 

48 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
เพื่อยกระดับสถานศึกษา
ของกรุงเทพมหานครให้เป็น
โรงเรียนคุณธรรม โดยมี
กิจกรรมประกอบด้วย  
1.สัมมนาคณะกรรมการ
นิเทศติดตามผล 

ข้าราชการครู และผู้เรียน ร้อย
ละ 

10
0 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 0 3,000,000 3,000,000 เป็นการ
ติดตาม ไม่ใช้
งบประมาณ 

   กทม. 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
2.สรุปผลการด าเนินการ
คร้ังที่ 1และสรุปผลการ
ด าเนินการคร้ังที่ 2 

49 การส่งเสริมการปฏิบัติ
ราชการตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนใน
การตรวจสอบเฝูาระวังการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภายในหน่วยงาน 

ทุกหน่วยงาน ร้อย
ละ 

10
0 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    กทม. 

50 โครงการพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อการบริการ
ประชาชน 

พนักงานข้าราชการมีมาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 

1 
คร้ัง 

30
0 
คน 

พนักงานข้าราชการ
มีมาตรฐานคุณธรรม
และจริยธรรม 

0 500,000 500,000 9,840    พัทยา 

51 โครงการอบรมและเผยแพร่
ความรู้ด้านงานพัสดุ 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 
80 

1 
คร้ัง 

10
0 
คน 

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ-
งานด้านพัสดุมีความ
เข้าใจและท าให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

0 500,000 500,000 170,900    พัทยา 

52 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต
ให้แก่อาสาสมคัรปูองกันภัย
ฝุายพลเรือนในการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 8 คน 10
4 

90% 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    นคร 
พนม 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
53 โครงการขับเคลื่อน 

“นครสวรรค์ใสสะอาด” 
-การเพิ่มศักยภาพบุคลากร
เร่ืองวินัยและการด าเนินการ
ทางวินัย 
-การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการปูองกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ข้าราชการ 
-การขับเคลื่อน ศปท.จ.นว. 

1.ปัญหาการร้องเรียน จนท.รัฐ 
ของส่วนภูมิภาคลดลงจากปีงบ-
ประมาณ 2559 อย่างน้อย 
10% 
2.ตรวจติดตามผลการ
ด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ อย่างน้อย
อ าเภอละ 1 โครงการ 
3.จนท.ของรัฐ จ านวน 230 
คน ได้รับการฝึกอบรมพัฒนา
ทักษะ เพิ่มความรู้ และปลุก
จิตส านึกในการเป็นข้าราชการ
ที่ดี 
4.ส่วนราชการ 400 
หน่วยงานได้รับเอกสาร
ประชาสัมพันธ ์ การรณรงค์
ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และการปูองกันปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติ-   มิชอบ 

 
 

70 
คน 
 

16
0 
คน 

 
 

1 
คร้ัง 

 
1 

คร้ัง 

1.ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมี
กระบวนทัศน์ 
วัฒนธรรม และ
ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่ม
สมรรถนะ โดยยึด
หลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
2.ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมี
ภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ 
ส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมในเชิง
สร้างสรรค์และ
ส่งเสริมความสงบ
เรียบร้อยของสังคม  
3.ส่วนราชการ
ภาครัฐมีคุณธรรม 
จริยธรรม ประพฤติ
ชอบ 

0 500,000 500,000 500,000    นคร 
สวรรค์ 

54 โครงการพัฒนาชุมชน
นครสวรรค์ใสสะอาด 

ร้อยละ 95 ของข้าราชการใน
สังกัดมีการบริหารจัดการ
เป็นไปตามหลักความโปร่งใส
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

15 
อ า 
เภอ 

15 
คร้ัง 

หน่วยงานมีการ
บริหารจัดการ
เป็นไปตามหลัก
ความโปร่งใส 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    นคร 
สวรรค์ 

55 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อระดมความ

 16
0 

1 
คร้ัง 

 0 200,000 200,000 ยกเลิก    นคร 
สวรรค์ 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
คิดเห็นในการหาแนวทาง
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 

คน 

56 ส่งเสริมบูรณาการหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนสร้างค่านิยมใน
การปูองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ 

ไม่มีผู้ถูกร้องเรียน และโดนต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน 

คน 26 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบวินัย 
และเป็นไปตาม
จารีต 
อันดีงาม 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    ปทุม 
ธานี 

57 ส่งเสริมในการให้ข่าวสาร
ข้อมูล และการรับทราบ
ด้านการปูองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 

จ านวนเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
ส านักงานฯ ได้รับทราบ
ประกาศวาระด้านการปูองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

คน 26 เจ้าหน้าที่ของรัฐใน
ส านักงานฯ ทุกคน
รับทราบประกาศ
วาระจังหวัด น าไป
ปฏิบัติ 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    ปทุม 
ธานี 

58 ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานฯ เข้าร่วมปฏิบัติ
ธรรมและเข้าวัดรักษาศีล 

จ านวนข้าราชการที่ได้รับการ
ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาของจังหวัดและกรมฯ 

คน 26 เจ้าหน้าที่น าหลัก
ศาสนามา
ประยุกต์ใช้ให้
เกิดผลในการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ดีขึ้น 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    ปทุม 
ธานี 

59 ประชุมประจ าเดือน
ส านักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ปทุมธานี 

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม คน 19 เจ้าหน้าที่ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปราบปรามการทุจริต 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    ปทุม 
ธานี 

60 โครงการพัฒนาชุมชนใส
สะอาด 

1.บทบาทผู้บริหาร 
2.การเปิดเผยข้อมูล 
3.การมีส่วนร่วมของภาค

13 
หน่ว
ย 

5 
มิติ 

1.ผู้บริหารประกาศ
นโยบายในการ
ปูองกันและ

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    ปัต 
ตานี 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
ประชาชน 
4.การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม 
5.กิจกรรม 5 ส 

ปราบปรามการ
ทุจริต 
2.มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร  
3.ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติราชการ 
4. ข้าราชการได้รับ
การเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม  
5.หน่วยงานมีการ
จัดกิจกรรม 5 ส 

61 โครงการเสริมสร้างความรู้ คู่
คุณธรรม ต่อต้านทุจริตจัด
ให้มีการประชุมเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริตให้กับเจ้า
พนักงานที่ดินสาขา/อ าเภอ
อย่างน้อย ๓เดือนคร้ังและ
มอบนโยบายให้ไปถ่ายทอด
ต่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนใน
ส านักงานที่ดิน 

ร้อยละของเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดพังงาสาขา/อ าเภอ/
หัวหน้ากลุ่ม/ฝุายต่างๆ ใน
ส านักงานที่ดินจังหวัดพังงา
ได้รับความรู้ฯไปถ่ายทอดฯ 

คร้ัง/
คน 

1/ 
13 

ผู้เข้าอบรม
ปฏิบัติงานตามกฎ 
ระเบียบของ
หน่วยงาน 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    พังงา 

62 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมข้าราชการพัฒนา
ชุมชนต่อต้านการทุจริตจัด
ให้มีการประชุมเพื่อสร้าง
ความรู้ด้านคุณธรรม 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชนในส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดพังงามคีวามรู้
ความเข้าใจและมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการเป็นข้าราชการ

คร้ัง/
คน 

๑/
๕๐ 

ผู้เข้าอบรม
ปฏิบัติงานตาม
หลักการคุณธรรม 
จริยธรรม 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    พังงา 



 
67 

 

ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
จริยธรรม และการต่อต้าน
การทุจริตให้กับเจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชนทุกคน 

ที่ดี 

63 ปรับปรุงมาตรฐานการ
ให้บริการงานด้านช่างและ
งานให้บริการด้านผังเมือง 
เพื่อให้บริการด้วยหลักธรร
มาภิบาล 
-ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่เพื่อ
ปรับปรุงระบบการให้บริการ
งานด้านช่าง และงานด้าน
ผังเมือง เพื่อจัดท าคู่มือ
มาตรฐานการให้บริการ 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
อย่างมีจริยธรรม 

-ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชนในส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงามี
ความรู้ความเข้าใจ และมี
คุณธรรม จริยธรรมในการเป็น
ข้าราชการที่ดี 

คร้ัง 1 ประชาชนได้รับ
บริการที่รวดเร็วตาม
มาตรฐานการ
ให้บริการ 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    พังงา 

64 ส่งเสริมให้บคุลากรทุกระดับ
ให้เข้ารับการประชุมอบรม 
สัมมนา เพื่อให้ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบปฏิบัติ เพื่อปูองกัน
การทุจริตในหน้าที่ราชการ 
-ส่งเสริมให้บคุลากรในสังกัด
เข้ารับการประชุม อบรม 
สัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐ และเอกชน เป็น
ผู้จัด 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ
ฝึกอบรม 

คน 27 บุคลากรปฏิบัติงาน
ตามกฎ ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

0 100,000 100,000 100,000    พังงา                            



 
68 

 

ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
65 แผนงานส่งเสริมสนับสนุน

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติฯกิจกรรมบูรณาการ
ระหว่างส่วนราชการ 
หน่วยงานเพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
จังหวัดพังงา ประจ าปี 
2560 

ความส าเร็จของการจัดท า
แผนปฏิบัติการฯจังหวัดพังงา 
ประจ าปี 2560  

เล่ม 1 มีกรอบแนวทาง
ด าเนินงาน
ขับเคลื่อนด้านการ
ปราบปรามการ
ทุจริตของจังหวัด 
ประจ าปี 2560 

0 20,000 20,000 1,750    พังงา 

66 แผนงานการด าเนินงานของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดพังงาในการสอดส่อง 
เสนอแนะ ส่งเสริมการ
ปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
ของรัฐ 

ความส าเร็จในการด าเนินการ
ตามแผนสอดส่องฯ 

คร้ัง 1 มีการบริหาร
ราชการเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

0 90,000 90,000 85,000 
 

   พังงา 

67 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักเรียน 

 คน 110
  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 0 143,300 143,300 143,300    แพร่ 

68 โครงการประกวดเยาวชน
ต้นแบบด้านการต่อต้านและ
ปูองกันการทุจริตมิชอบ 

  คน 130  ด าเนินการแล้วเสร็จ 0 197,000 197,000 197,500    แพร่ 

69 โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสและลดความเสี่ยงใน
การทุจริต 

   ด าเนินการแล้วเสร็จ 0 88,000 88,000 72,200    แพร่ 

70 ปลูกจิตส านึกด้วยการเน้น
ย้ าความโปร่งใสตรวจสอบ

ร้อยละ คร้ัง/
ปี 

6 80 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    มหาสา
รคาม 



 
69 

 

ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
ได้ในการประชุมของ
หน่วยงาน 

71 การส่งเสริมแรงจูงใจในการ
เรียนเพื่อมุ่งสู่อาชีพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
สังกัด สพป.มค.1 

704 1 38 
โรง 

เรียน 

704 0 50,000 50,000 ยกเลิก    มหาสา
รคาม 

72 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติ
การปรับปรุงและติดตาม
ระบบงานประมาณแนวใหม ่

201 คน 1 20
1 

แห่ง 

201 คน 0 70,000 70,000 ยกเลิก    มหาสา
รคาม 

73 โครงการตรวจสอบภายใน
เพื่อสร้างความเข้มแขง็
ภาครัฐแนวใหม ่

70 แห่ง 1 70 
โรง 

เรียน 

70 แห่ง 0 70,000 70,000 ยกเลิก    มหาสา
รคาม 

74 พัฒนาวินัยข้าราชการครู
และบุคคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

201 คน 1 20
1 

แห่ง 

201 คน 0 100,000 100,000 ยกเลิก    มหาสา
รคาม 

75 รณรงค์สร้างจิตส านึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
รวมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้เก่ียวกับการ
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและความโปร่งใส 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารครบถ้วน 

คน 14
0 

บุคลากรปฏิบัติงาน
ด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    มหาสา
รคาม 

76 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต

ร้อยละ 90 ของ อปพร. ที่ผ่าน
การฝึกอบรม สามารถพัฒนา

10
0 

1 
โครง

สร้างเครือข่ายด้าน
การปูองกันและ

0 50,000 50,000 ยกเลิก    มหาสา
รคาม 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
ให้แก่ อปพร. ในการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

เป็นเครือข่ายการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

คน การ ปราบปรามการ
ทุจริต 

77 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และประโยชน์สุขของ
ประชาชน ถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 

 คน 267  ด าเนินการแล้วเสร็จ 0 330,000 330,000 330,000    แม่ฮ่อง
สอน 

78 โครงการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศด้านธรรมาภิ
บาล ประจ าปี 2560 

ข้าราชการะดับปฏิบัติการและ
ปฏิบัติงานในจังหวัด จ านวน 
250 คน ผ่านการฝึกอบรม
โครงการฯ 

คน 250 ข้าราชการที่ผ่าน
การฝึกอบรมฯ มี
ความรู้ ความเข้าใจ
ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและ
จรรยาของ 
ข้าราชการที่บัญญัติ
ไว้เป็นข้อกฎหมาย 
กฎ และระเบียบ 

0 358,600 358,600 358,600    ยโสธร 

79 โครงการสัมมนา “สืบสาน
พระราชปณิธานคุณธรรม
ตามรอยพระยุคลบาท”ของ
จังหวัดล าพูน ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.2560    

ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 500 
คน 

คน 500 500 0 47,000 47,000 46,000    ล าพูน 



 
71 

 

ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
80 โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
จังหวัดล าพูนตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560  

ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 120 
คน 

คน 120 110 0 200,000 200,000 152,645    ล าพูน 

81 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรเพื่อการพัฒนา
จังหวัด 

ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 100 
คน 

คน 100 100 0 233,000 233,000 201,600    ล าพูน 

82 โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพพนักงานฝุาย
ปกครองปีงบประมาณพ.ศ.
2560 

ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 90
คน 

คน 90 90 0 63,000 63,000 63,000    ล าพูน 

83 โครงการให้ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 
ข้อบังคบัแนวทางการปฏิบัติ
ราชการ เช่น การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการ เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณี
ฉุกฉินให้กับหน่วยงาน
ภายนอกองค์กรระดับท้องถิ่น 
รวมทั้งประชาชนทั่วไป โดย
การสอดแทรกความรู้ให้แก่ผู้

จ านวนคร้ังในการให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อบังคบั แนวทางการปฏิบัติ
ราชการ 

คร้ัง 6 3 0 300,000 300,000 300,000    ล าพูน 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
ต่างๆ 

84 กิจกรรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริตและการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในการเป็นข้าราชการที่ดี
จังหวัดสมุทรปราการ 
ปี 2560 

1.ระดับความส าเร็จของ
กระบวนการปรับกระบวนคิด
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 
ของหน่วยงานใสสะอาดร่วม
ต้านทุจริต 
2.กลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วม
โครงการมีความตระหนักถึง
ปัญหา ร่วมก าหนด 
แนวทางการแก้ไขและบูรณา
การความร่วมมือในการปอูงกัน
และปราบปรามการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลร้อยละ 60 

คน 85
0 

1. การปฏิบัติ
ราชการเกิด
ประสิทธิภาพ บรรลุ
เปูาหมาย เกิดการมี
ส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนมีการบูรณาการ
การท างานร่วมกัน
ระหว่างส่วนราชการ
และเสริมสร้าง
เครือข่ายการปฏิบัติ 
งานของบุคลากรใน
ภาคส่วนต่างๆ 
2.ทรัพยากรบุคคล
ของจังหวัดทุก
หน่วยงานด้วยการ
เพิ่มศักยภาพในองค์
ความรู้ที่หลากหลาย
และสนับสนุนการ
พัฒนาจังหวัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. บุคลากรของ
จังหวัดสมุทรปราการ
มีจิตส านึกมีคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติ
ตนเป็นข้าราชการที่ดี 

0 500,000 500,000 500,000    สมุทร 
ปรา 
การ 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
85 สอดแทรกเร่ืององค์ความรู้

ในการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในการประชุม
บุคลากรของส านักงาน
จังหวัด 

มีการประชุมส านักงานจังหวัด
ไม่น้อยกว่า 6 คร้ัง ต่อ
ปีงบประมาณ 

1 50 
คน 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานจังหวัดมี
ความรู้ในเร่ืองการ
ปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    สระบุรี 

86 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและสร้าง
ความเข้มแขง็ของบคุลากร
ส านักงานจังหวัดสระบุรี 

มีการจัดอบรมบุคลากรของ
ส านักงานจังหวัดโดยสอดแทรก
องค์ความรู้เร่ืองการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

1 50 
คน 

บุคลากรส านักงาน
จังหวัดมีความรู้ใน
การปฏิบัติราชการ
และการปูองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตมากขึ้น 

0 50,000 50,000 ยกเลิก    สระบุรี 

87 กิจกรรมจัดพิธีลงนาม
สัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง 
“จังหวัดใสสะอาด อ าเภอใส
สะอาด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ใสสะอาด” โดย
กลไกประชารัฐ ร่วมกับการ
จัดงาน “วันต่อต้าน
คอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559” 
วันที่ 11 กันยายน 2559 

แผนงาน/โครงการ/
งบประมาณตามพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องที่ 
มีการบริหารจัดการที่เป็นไป
ด้วยความสุจริต โปร่งใส และ
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 

คน 25
0 

ส่วนราชการใน
จังหวัดให้ความ
ร่วมมือในการ
ปูองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต การจัดซื้อจัด
จ้างและการจัดท า
โครงการพื้นฐาน 
รวมทั้งมีการบริหาร
จัดการแผนงาน
โครงการ  
งบประมาณภายใต้
พันธกิจ “มหาดไทย
ใสสะอาด” 

0 45,000 45,000 45,000 
 

   สุ
ราษฎร์
ธานี 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
88 กิจกรรมการเผยแพร่ 

“ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน” ในการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าจังหวัด 

ข้าราชการพลเรือนยึดมั่นใน
จริยธรรม ยืนหยัดกระท าในสิ่ง
ที่ถูกต้อง เป็นธรรม 

คร้ัง 1 ข้าราชการเกิดส านึก
ลึกซึ้งและเที่ยงธรรม
ในหน้าที่ ผดุงเกียรติ
และศักด์ิศรีของ
ข้าราชการอันควร
แก่ความไว้วางใจ 
และเชื่อมั่นของ
ประชาชนและด ารง
ตนต้ังมั่นเป็น
แบบอย่างที่ดีงาม 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    สุ
ราษฎร์
ธานี 

89 โครงการอบรมข้าราชการ
บรรจุใหม่/ย้ายมาใหม่ 
จังหวัดอุดรธานี 

ร้อยละ ๘๐ของผู้เข้าร่วมรับ
การฝึกอบรมรับทราบนโยบาย
การบริหารงานของจังหวัดและ
มีจิตส านึกตามหลักสูตร
เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ 

คน ๒๐
๐ 

ข้าราชการที่ได้รับ
การพัฒนาสามารถ
น าความรู้ไปใชใ้น
การปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชน 

0 100,000 100,000 81,860    อุดร 
ธานี 

90 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานภาครัฐ จังหวัด
อุทัยธานี 

   ด าเนินการแล้วเสร็จ 0 100,000 100,000 ยกเลิก    อุทัย 
ธานี 

91 โครงการฝึกอบรมและ
เสริมสร้างค่านิยมความ
ซื่อสัตย์ให้แก่อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อป

เครือข่ายมีความรู้ และมีส่วน
ร่วม 

คน 12
6 

ร้อยละ 90 เป็น
เครือข่ายร่วมแจ้ง
การทุจริต 

0 50,000 50,000 50,000    อุทัย 
ธานี 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
พร.) ในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

92 เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในองค์การ 

 คน 60 บุคลากรในสังกัดมี
คุณธรรม จริยธรรม 
ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน จรรยา
ข้าราชการกรม
พัฒนาชุมชนและ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    อ านาจ
เจริญ 

93 สร้างแรงจูงใจใหแ้ก่
เจ้าหน้าที่ 

 คน 60 บุคลากรในสังกัดมี
แรงจูงใจในการ
ท างานปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต เสียสละ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเสมอภาค เท่า
เทียม 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    อ านาจ
เจริญ 

94 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปูองกันการ
ทุจริต 

 คน 60 บุคลากรในสังกัดมี
คุณธรรม จริยธรรม 
ตามประมวลจริย-

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    อ านาจ
เจริญ 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
ธรรมข้าราชการพล
เรือน จรรยา
ข้าราชการกรม
พัฒนาชุมชนและ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

95 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระบบควบคุมภายใน/
ตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

 คน 100 1.กลุ่มเปูาหมายมี
การพัฒนาความรู้ 
ความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาและ
เข้าใจกระบวนการ
จัดวางระบบควบคุม
ภายในที่ถูกต้อง 
2.คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน-
ตรวจสอบภายใน
เข้าใจแนวทางของ
การจัดวางระบบใน
แนวทางเดียวกัน 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    อ านาจ
เจริญ 

ยุทธ 1 กล 2             
1 กิจกรรมลงนามรับทราบ

และติดตามก ากับดูแล
บุคลากรในสังกัด กสป.สป. 

ร้อยละ 95 ของบุคลากรใน
สังกัด กสป.สป. ลงนาม
รับทราบเพื่อถือปฏิบัติตาม

คน 
(ร้อย
ละ) 

ร้อย
ละ
95 

1.ยกระดับจิตส านึก
ในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    กสป.ส
ป. 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
ให้ถือปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพล
เรือนและแผนปฏิบัติงาน
ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม สป.มท. 

ประมวลจริยธรรม 2.ปลุกจิตส านึกยึด
มั่นหลักคุณธรรม 
และต่อต้านการ
ทุจริต 

2 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 และกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง จ านวน 7 
เร่ืองต่อปี 

เร่ือง 7/ปี 1.ยกระดับจิตส านึก
ในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ 
2.ปลุกจิตส านึกยึด
มั่นหลักคุณธรรม 
และต่อต้านการ
ทุจริต 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    กสป.ส
ป. 

3 โครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
เจ้าหน้าที่มาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม 

คน 35 ท าให้ข้าราชการใน
หน่วยงานมีขวัญ
และก าลังใจในการ
ท างานเป็นเกียรติ
ประวัติของ
ข้าราชการเป็นการ
สร้างมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่ข้าราชการ 

0 35,000 35,000 ยกเลิก    สดร. 

4 โครงการปฏิบัติธรรมของ
ข้าราชการกรมที่ดินและ
ประชาชน 

จ านวนข้าราชการผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 94 คน 

คน 89 ด าเนินการแล้วเสร็จ 0 41,900 41,900 41,900    ทด. 

5 จัดท าคู่มือจริยธรรมของเจ้า
พนักงานที่ดิน 

จ านวนคู่มือที่ใช้เผยแพร่ เล่ม 2,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    ทด. 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
6 โครงการคัดเลือก “คนดีศรี 

ปภ.” ประจ าปี 2560 
ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการ “คนดี ศรี 
ปภ.” ประจ าปี 2560 

ระ 
ดับ 

5 
ระ 
ดับ 

หน่วยงานมีบุคคล
ต้นแบบที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ประพฤติปฏิบัติตนที่
ดีงาม 

0 20,000 20,000 20,000    ปภ. 

7 โครงการ/กิจกรรม การเข้า
วัดฟังธรรม และร่วม
กิจกรรม 
ทางศาสนา ของเจ้าหน้าที ่
กรมปูองกันและบรรเทา- 
สาธารณภัย 

-จ านวนการเข้าร่วมกิจกรรม
เข้าวัด ฟังธรรม และการร่วม
กิจกรรมทางศาสนาของ
เจ้าหน้าที่ ปภ. 
-โครงการ/กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้
เจ้าหน้าที่ ปภ. รักษาศีล 5 

กิจ 
กรร
ม 
 
 

กิจ 
กรร
ม 

6 
 
 
 

3 

บุคลากร ปภ. มี
ความประพฤติดี 
ปฏิบัติดี และมี
ศีลธรรม 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    ปภ. 

8  - โครงการคัดเลือกบุคคล 
“ท าดี มีผล คนยกย่อง 
ประจ าปี 2559”  

 - บุคคลที่ได้รับการคัดเลือก
เข้ารับรางวัล 

วันที่  - 
วันที่ 
28 
ก.พ.
25
60 

ส่งเสริมและสนับ-
สนุนให้พนักงานเป็น
คนดีทั้งต่อหน้าและ
ลับหลัง 
-บุคคลได้รับ
คัดเลือกเพื่อเข้ารับ
รางวัลประจ าปี 
2559 จ านวน 10 
คน 
-จัดพิธีมอบรางวัล
เสร็จเรียบร้อยเมื่อ
วันที่ 28 ก.พ.60 
(วันคล้ายวัน
สถาปนา กปน. 

0 100,000 100,000 65,000    กปภ. 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
ครบรอบ 38 ปี) 
บรรลุเปูาหมาย 

9 โครงการเสริมสร้างความรู้
ระบอบประชาธิปไตยเมือง
พัทยา 

เยาวชนและประชาชนมีระบบ
และกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมเพื่อต้านทุจริตเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 

2 
รุ่น 

รุ่น
ละ 

200 
คน 

เยาวชนประชาชนมี
ระบบและ
กระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคม 
เพื่อต้านทุจริต 

0 250,000 250,000 208105    พัทยา 

10 โครงการเสริมสร้างความรู้
ระบอบประชาธิปไตยเมือง
พัทยา 

เยาวชนและประชาชนมีระบบ
และกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมเพื่อต้านทุจริตเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 

2 
รุ่น 

รุ่น
ละ 

200 
คน 

เยาวชนประชาชนมี
ระบบและ
กระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมเพื่อ
ต้านทุจริต 

0 250,000 250,000 ซ้ า    พัทยา 

11 คัดเลือกบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม 
-จัดให้มีการคัดเลือก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม จ านวน 2 คน 
เพื่อเข้ารับการยกย่องชมเชย
เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมและเป็นผู้ที่ทุ่มเท
ในการปฏิบัติงานให้กับ
องค์กรของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

จ านวนบุคลากรผ่านการ
คัดเลือกในระดับกรม 

คร้ัง 1 บุคลากรในสังกัด
ผ่านการคัดเลือก 
จ านวน 2 คน 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    พังงา 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
12 กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการ

พลเรือนดีเด่น ประจ าปี 
2559 

ความส าเร็จของการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 3 กลุ่ม 

คร้ัง 1 ข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น 3 ราย 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    พังงา 

13 แผนงานขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามภารกิจของ
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
จังหวัดพังงา 

ความส าเร็จการด าเนินงานตาม
ภารกิจของกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 

ภาร
กิจ 

5 5 ภารกิจ 0 20,000 20,000 20,000    พังงา 

14 การยกย่องเชิดชูเกียรติ
เจ้าหน้าที่ประพฤติตนเป็นผู้
มีคุณธรรม และจริยธรรม
ดีเด่น 

เจ้าหน้าที่ได้รับการคัดเลือก คน 1 มีการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตาม
ภารกิจฯ 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    มหา 
สาร
คาม 

15 กิจกรรมการยกย่องเชิดชู
ผู้กระท าความดี โดยการ
ส่งเสริม สนับสนุนคนดี 

หน่วยงานทุกภาคส่วนตระหนัก
ถึงความส าคัญของการสร้าง
เสริมคุณธรรม และจริยธรรม 
โดยการสร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังให้เยาวชนและ
ประชาชนประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 

คร้ัง 1 ทุกภาคส่วนใน
จังหวัดได้ร่วมกัน
สร้างสรรค์คนดี 
และยกย่องคนดีให้
เป็นแบบอย่างที่ดี
ของเด็ก เยาวชน 
และสังคม 
โดยเฉพาะเร่ืองการ
ปฏิบัติหน้าที่ ความ
วิริยะ อุตสาหะ 
ความกล้าหาญ และ
เสียสละ เพื่อ
สังคมไทยและ
ประเทศชาติ 
 
 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    สุ
ราษฎร์
ธานี 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
ยุทธ 1 กล 3             

1 กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากร
ในสังกัด กสป. เข้าร่วมใน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่เก่ียวกับการส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตและการพัฒนา
ตนเองตามหลักศาสนา หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งหลักคุณธรรม 
จริยธรรมธรรมาภิบาล 

ร้อยละ 30 ของบุคลากรใน
สังกัด กสป.สป. ที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

คน 
(ร้อย
ละ) 

ร้อย
ละ 
30 

1.ยกระดับจิตส านึก
ในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ 
2.ปลุกจิตส านึกยึด
มั่นหลักคุณธรรม 
และต่อต้านการ
ทุจริต 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    สป. 

2 กิจกรรมจัดมุมหนังสือ/การ
เผยแพร่องค์ความรู้ที่
เก่ียวกับการส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตและการพัฒนา
ตนเองตามหลักศาสนา หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งหลักคุณธรรม 
จริยธรรมธรรมาภิบาล 

จัดมุมหนังสือเผยแพร่ภายใน 
กสป.สป. จ านวน 14 เร่ืองต่อ
ปี 

เร่ือง 14 1.ยกระดับจิตส านึก
ในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ 
2.ปลุกจิตส านึกยึด
มั่นหลักคุณธรรม 
และต่อต้านการ
ทุจริต 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    สป. 

3 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร/ความรู้เก่ียวกับการ
ส่งเสริมการด าเนินชีวิตและ
การพัฒนาตนเองตามหลัก
ศาสนา หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
หลักคุณธรรม จริยธรรมธรร
มาภิบาล 

เผยแพร่ข้อมูลฯ บนเว็บไซต์
ของ กสป.สป. จ านวน 7 เร่ือง
ต่อปี 

เร่ือง 7 1.ยกระดับจิตส านึก
ในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ 
2.ปลุกจิตส านึกยึด
มั่นหลักคุณธรรม และ
ต่อต้านการทุจริต 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    สป. 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
4 เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับ

การด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวนกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้เก่ียวกับการด าเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กิจ 
กรร
ม 

3 ด าเนินการแล้วเสร็จ 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    ทด. 

5 โครงการอบรม/สัมมนาการ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาข้าราชการ ให้ความรู้
เก่ียวกับวินัย ประมวล
จริยธรรม 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
อบรม สัมมนา ด้านการ
เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครง 
การ 

1 บุคลากรของ ปภ. มี
จิตส านึกในการ
ปฏิบัติราชการอย่าง
มีมาตรฐานทาง
คุณธรรม จริยธรรม 
มีประสิทธิภาพ มี
จิตใจที่พร้อมบริการ
ประชาชน พร้อม
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชน และมี
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน 
เป็นแบบอย่างที่ดี
ของการเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม 

0 50,000 50,000 50,000    ปภ. 

6 กิจกรรมศึกษาดูงาน
โครงการพระราชด าริ ตาม
รอยเบื้องพระยุคลบาท และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จ านวนกิจกรรม/โครงการ
ศึกษาดูงานโครงการ
พระราชด าริฯ ประจ าปี 2560 

โครง 
การ 

1  บุคลากรภายใน
หน่วยงานสามารถ
น าความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาดูงาน
โครงการอัน
เน่ืองจาก

0 50,000 50,000 50,000    ปภ. 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
พระราชด าริ มาใช้
ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการได้ 
และเป็นการ
เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้
บุคลากรมีจิตส านึก
ในการท าความดี มี
คุณธรรม จริยธรรม 
และด ารงตนตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

7 โครงการให้ความรู้ “การ
ปฏิบัติตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
(เป็นการสอดแทรกเป็น
หัวข้อการบรรยายในการ
อบรมหลักสูตรต่างๆ) 

 - จ านวนคร้ังที่มีการจัด
บรรยายให้ความรู้ 

คร้ัง 8 มีการจัดบรรยายให้
ความรู้แล้วเสร็จ 
จ านวน 8 คร้ัง 
(บรรลุเปูาหมาย) 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    กปภ. 

8 กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากร
ในสังกัด กสป. เข้าร่วมใน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่เก่ียวกับการส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตและการพัฒนา
ตนเองตามหลักศาสนา หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งหลักคุณธรรม 
จริยธรรมธรรมาภิบาล 

ร้อยละ 30 ของบุคลากรใน
สังกัด กสป.สป. ที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

คน 
(ร้อย
ละ) 

ร้อย
ละ 
30 

1.ยกระดับจิตส านึก
ในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ 
2.ปลุกจิตส านึกยึด
มั่นหลักคุณธรรม 
และต่อต้านการ
ทุจริต 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    สป. 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
9 กิจกรรมจัดมุมหนังสือ/การ

เผยแพร่องค์ความรู้ที่
เก่ียวกับการส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตและการพัฒนา
ตนเองตามหลักศาสนา หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งหลักคุณธรรม 
จริยธรรม 
ธรรมาภิบาล 

จัดมุมหนังสือเผยแพร่ภายใน 
กสป.สป. จ านวน 14 เร่ืองต่อ
ปี 

เร่ือง 14 1.ยกระดับจิตส านึก
ในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ 
2.ปลุกจิตส านึกยึด
มั่นหลักคุณธรรม 
และต่อต้านการ
ทุจริต 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    สป. 

10 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร/ความรู้เก่ียวกับการ
ส่งเสริมการด าเนินชีวิตและ
การพัฒนาตนเองตามหลัก
ศาสนา หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
หลักคุณธรรม จริยธรรมธรร
มาภิบาล 

เผยแพร่ข้อมูลฯ บนเว็บไซต์
ของ กสป.สป. จ านวน 7 เร่ือง
ต่อปี 

เร่ือง 7 1.ยกระดับจิตส านึก
ในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ 
2.ปลุกจิตส านึกยึด
มั่นหลักคุณธรรม และ
ต่อต้านการทุจริต 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    สป. 

11 การน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดผลใน
ทางการปฏิบัติ 

เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ทุกคนมี
ความเข้าใจ และน าไปปฏิบัติใน
การด าเนินชีวิตในด้านการ
ท างาน และครอบครัว 

คน 26 เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ 
ทุกคนมีความเข้าใจ
และน าไปปฏิบัติใน
การด าเนินชีวิต ใน
ด้านการท างาน 
และครอบครัว 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    ปทุม 
ธานี 

12 กิจกรรมเสริมสร้าง
เกียรติภูมิข้าราชการ : 
ส านึกข้าราชการไทยไม่โกง 
ในการประชุมนายอ าเภอ 

นายอ าเภอ จ านวน 12 ท่าน 
ข้าราชการ จ านวน 10 ท่าน 
ได้รับการเสริมสร้างฯ และปลูก
จิตส านึกข้าราชการไทยไม่โกง 

คร้ัง 10 ข้าราชการฝุาย
ปกครองปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 

0 13,500 13,500 13,500 
 

   ปัต 
ตานี 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
และหัวหน้ากลุ่มงานประจ า 
เดือน ม.ค. – ก.ย. 2560 

จ านวน 10 คร้ัง โปร่งใส ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

13 กิจกรรมเสริมสร้าง
เกียรติภูมิข้าราชการ : 
ส านึกข้าราชการไทยไม่โกง 
ในการประชุมนายอ าเภอ 
และหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝุาย
บริหารงานปกครองและ
ข้าราชการสังกัด ทปค.จว.
ปน. ประจ าเดือน ม.ค. – 
ก.ย. 2560 

ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มฯ 
จ านวน 12 ท่าน ปลัดอ าเภอ
สังกัด ทปค. จ านวน 10 ท่าน 
ได้รับการเสริมสร้างฯ และปลูก
จิตส านึกข้าราชการไทยไม่โกง 
จ านวน 10 คร้ัง 

คร้ัง 10 ข้าราชการฝุาย
ปกครองปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

0 13,500 13,500 13,500    ปัต 
ตานี 

14 โครงการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดล าพูน 

ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 250 
คน 

คน 250 250 0 350,000 350,000 277,470    ล าพูน 

ยุทธ 1 กล 4             
1 โครงการพัฒนาชุมชนใส

สะอาด : ส่งเสริมและพัฒนา
ความโปร่งใสของหน่วยงาน 

ร้อยละของหน่วยงานที่
ด าเนินการตามมาตรการใส
สะอาด 

หน่วย 
งาน 

90 หน่วยงานไม่มีเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริต 

0 316,700 316,700 75,870    พช. 

2 แผนงานตรวจเย่ียมของ
คณะกรรมกาจริยธรรม
ประจ ากรมที่ดิน 

จ านวนข้าราชการที่ได้รับการ
ตรวจเย่ียม 

คร้ัง 2 ด าเนินการแล้วเสร็จ 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    ทด. 

3 โครงการคัดเลือกข้าราชการ
กรมที่ดินผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมดีเด่น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ราย 80 ด าเนินการแล้วเสร็จ 0 292,300 292,300 152,900    ทด. 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
4 พัฒนาและเสริมสร้างความรู้

เครือข่ายภาคประชาชน 
จ านวนสมาชิกเครือข่าย ราย 500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 0 0 ไม่ใช้

งบประมาณ 
0    ทด. 

5 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ค่านิยมความซื่อสัตย์ให้แก่
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ร้อยละ 90 ของ    อปพร. ที่
ผ่านมา ฝึกอบรม สามารถ
พัฒนาเป็นเครือข่ายการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

1 
โครง 
การ 

100 
คน 

สร้างเครือข่ายด้าน
ปูองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

0 50,000 50,000 ยกเลิก    มหา 
สาร
คาม 

6 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต
ให้แก่อาสาสมคัรปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.) ใน
การปูองกันและปราบปราม
การทุจริตของจังหวัดยโสธร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

เพื่อให้สมาชิก  
อปพร. จะเป็นเครือข่าย
อาสาสมัครภาคประชาชนใน
การเฝูาระวังและแจ้งเบาะแส
เก่ียวกับการปูองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบอันเป็นการ
ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการปูองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

คน 100 ผู้ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมจะขึ้น
ทะเบียนกับ ป.ป.ช. 
เป็นเครือข่าย
อาสาสมัครภาค
ประชาชนในการเฝูา
ระวังและแจ้ง
เบาะแสเก่ียวกับการ
ปูองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 

0 50,000 50,000 50,000    ยโสธร 

7 สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการปูองกันการทุจริต
โดยสามารถแจ้งเบาะแส
หรือร้องเรียนมาที่ศาลา
กลางจังหวัดโดยมีเจ้าหน้าที่
รับเร่ืองร้องทุกข์ได้ทุกวันใน
เวลาราชการ 

ร้อยละของเร่ืองร้องเรียนของ
ประชาชนได้รับการแก้ไข 

ช่อง 
ทาง 

5 80 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    ล าพูน 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
8 โครงการฝึกอบรมชุด

ปฏิบัติการประจ าต าบลเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
หมู่บ้านตามแนวทางประชา
รัฐจังหวัดล าพูน 

ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 90
คน 

คร้ัง 6 90 0 98,000 98,000 98,000    ล าพูน 

9 โครงการเสริมสร้างค่านิยม
ความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือนในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

จ านวนคร้ังอปพร.ที่เข้าร่วม
ฝึกอบรมฯ 

คร้ัง 1 1 0 50,000 50,000 50,000    ล าพูน 

ยุทธ 3 กล 1             
1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สร้างจิตส านึกการต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบ
ให้แก่บคุลากรกรมที่ดิน 

จ านวนช่องทางในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

ช่อง 
ทาง 

อย่า
ง

น้อย 
2 

ช่อง
ทาง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    ทด. 

2 พิจารณาช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ด้านการ
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ให้มีความหลากหลาย
และครอบคลุม 

จ านวนช่องทางที่เพิ่มขึ้น ช่อง 
ทาง 

ไม่
น้อย
กว่า 
1  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    ทด. 

3 ส่งเสริมให้มีระบบ/
กระบวนการการจัดซื้อจัด
จ้างที่โปร่งใสและเปิดเผยมี
ระบบปูองกันการทุจริต 

วิธีการด าเนินการจัดการเร่ือง
ร้องเรียนและการด าเนินการใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธ ี
การ
ด า 
เนิน
การ 

1 ด าเนินการแล้วเสร็จ 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    ทด. 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
4 เผยแพร่ความรู้เร่ืองเก่ียวกับ

การปูองกันและปราบปราม
การทุจริต 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ
เผยแพร่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

  ด าเนินการแล้วเสร็จ 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    ทด. 

5 การตรวจติดตามการน า
นโยบายของผู้บริหารสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยรับตรวจ 

40 คร้ัง คร้ัง 60 ด าเนินการแล้วเสร็จ 0 1,373,000 1,373,000 548,900    ปภ. 

6 เผยแพร่องค์ความรู้เร่ือง
กรณีศึกษาการด าเนินการ
ทางวินัยในที่ประชุมกรม
และ 
เว็บไชต์กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

ร้อยละของผู้บังคับบัญชา 
(ต้ังแต่ระดับผู้อ านวยการกลุ่ม
งานขึ้นไปที่มีผูใ้ต้บังคบับัญชา) 
มีความรู้เร่ืองกรณีศึกษา
เก่ียวกับการด าเนินการทาง
วินัย 

คร้ัง 4 ผู้บังคบับัญชา 
(ต้ังแต่ระดับ
ผู้อ านวยการกลุ่ม
งานขึ้นไปที่มีผูใ้ต้-
บังคับบัญชา) มี
ความรู้เร่ือง กรณี 
ศึกษาเก่ียวกับการ
ด าเนินการทางวินัย 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    สถ. 

7 แผนงานพัฒนา
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ด้านการก ากับดูแลกิจการที่
ดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

- จัดประชุมคณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคมตามแผนที่
ก าหนดไว้ 
-มีรายงานความก้าวหน้าและ
ผลการปฏิบัติงาน ด้านการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะ
กรรมการฯ ไปพิจารณา
ด าเนินการทุกไตรมาส 

ร้อย
ละ 

10
0 

-จัดประชุม
คณะกรรมการ
ก ากับดูแลฯ คร้ังที 
1 เมื่อวันที่ 20 
ม.ค.60  
-จัดประชุม
คณะกรรมการ
ก ากับดูแลฯ คร้ังที่ 
2 เมื่อวันที่ 10 
ก.พ.60 (สัญจร) 
 
 
 

0 1,200,000 1,200,000 307,739    กฟภ. 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
ยุทธ 3 กล 3             

1 โครงการประชาสัมพันธ์ตาม
นโยบายเน้นหนักของ
กระทรวงมหาดไทย 
(บทความการปราบปราม
การทุจริต : มหาดไทย ชู
กลไกประชารัฐเดินหน้า
ปราบคอร์รัปชัน) 

จ านวนช่องทางที่เผยแพร่
บทความ 

คร้ัง 1 มีช่องทางการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลด้านการ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    สน.สป
. 

ยุทธ 4 กล 1             
1 พัฒนากรอบการตรวจสอบ

ติดตามประเมินผลการ
ท างานของข้าราชการเพื่อ
สร้างความตระหนักในการ
ท างานอย่างมีมโนสุจริตและ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ระดับความส าเร็จการประเมิน
มาตรฐานความโปร่งใสของกรม
ฯ 

ระดั
บ

คะแ
นน 

5 เป็นมาตรฐานทาง
จริยธรรมของ
ข้าราชการด้วยการ
ปฏิบัติงานด้วยความ
ชื่อสัตย์และโปร่งใส 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    ยผ. 

2 กิจกรรมตรวจสอบภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

โครง 
การ 

๓๒
๒ 

ตรวจสอบการเงิน
บัญชี และการปฏิบัติ 
ตามขอ้ก าหนด 
- ตรวจสอบด้านการ
ด าเนินงาน 
- ตรวจสอบด้านการ
บริหาร 
- ตรวจสอบด้านการ
ปฏิบัติงาน 
- ตรวจสอบด้านความ
รับผิดทางละเมิด
และแพ่ง 

0 298,700 298,700 285,156.24 
 

   ยผ. 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
3 พัฒนาเครือข่ายต่อต้านคอร์

รัปชันโดยเข้าร่วมเป็น
สมาชิกกับเครือข่าย
ภายในประเทศ 

จ านวนเครือข่าย 
ภายนอกองค์กรที่ กปน. สมัคร
เข้าร่วมจ านวน 2 แหง่ 

แห่ง 2 กปน.เป็นองค์กร
โปร่งใส (Zero 
Corruption) 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    กปน. 

4 จัดท าดัชนีวัดความโปร่งใส
ในองค์กร 

จัดท าเกณฑ์วัดความโปร่งใส
แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 
กันยายน 2560 

ระย
ะเวล

า 

30-
ก.ย.-
60 

กปน.เป็นองค์กร
โปร่งใส (Zero 
Corruption) 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    กปน. 

5  - โครงการ “ที่น่ี ...องค์กร
โปร่งใส” 

 - จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการ
ภายใต้โครงการ "ที่น่ี...องค์กร
โปร่งใส" 

กิจ 
กรร
ม 

20 ด าเนินการแล้ว 
จ านวน 13 
กิจกรรม 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    กปภ. 

6 โครงการพัฒนาการ
ด าเนินงานด้านการกับดูแล
กิจการที่ดีเทียบเคียง ACGS 

พนักงานกลุ่มเปูาหมายมีผล
คะแนนทดสอบจริยธรรมและ
จรรยาบรรณสูงกว่า ร้อยละ 
80 

โครง
การ 

1 รักษาระดับการ
ก ากับดูแลกิจการที่
ดีฯตามเกณฑ์ 
ACGS 

0 500,000 500,000 99,000    กฟน. 

7 โครงการพัฒนาคุณธรรม
และความโปร่งใสเพื่อ
เสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ขององค์กรอยู่ในเกณฑ์ 5 

โครง
การ 

1 ผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใส 

0 900,000 900,000 668,076 
 

   กฟน. 

8 ก าหนดนโยบายของ
ผู้บริหารเก่ียวกับการ
เสริมสร้างความโปร่งใสฯ 
- จัดท านโยบายและ
มาตรการจากผู้บริหารใน
การเสริมสร้างคุณธรรม
พัฒนายกระดับความ
โปร่งใส และปูองกันการ
ทุจริต 

   ด าเนินการแล้วเสร็จ 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    อต. 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
- กิจกรรมประกาศ
เจตนารมณ์ของหน่วยงาน
ในการต่อต้านการทุจริต 
- สร้างเครือข่ายการต่อต้าน
การทุจริตขององค์การตลาด 
โดยเปิดให้ประชาชน
ผู้รับบริการขององค์การ
ตลาดเข้ามามีส่วนร่วม 
- เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง 
ๆ มีการประเมินผล
แบบสอบถามความพงึพอใจ 

9 โครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสา
ธง โดยก าหนดพื้นที่
สถานศึกษาเป็น
กลุ่มเปูาหมาย อย่างน้อย 
เดือนละ 2 คร้ัง 

 คน 1,0
90 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 0 30,000 30,000 16,400    อุทัย 
ธานี 

ยุทธ 4 กล 2             
1 แผนการตรวจสอบการเงิน 

บัญชี และการพัสดุองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ พงศ. 
2560 โดยกลุ่มงานการเงิน
บัญชี และการตรวจสอบ 
ตรวจสอบด้านการเงินการ
บัญชี และการพัสดุของ 
อปท. จ านวน 65 แห่ง  

จ านวนอปท. ที่ได้รับการ
ตรวจสอบอย่างน้อยปีละคร้ัง 

อปท
. 65 
แห่ง 

อย่า
ง

น้อย
ปีละ 
1 

คร้ัง 

ออก อปท. อย่าง
น้อย 1 คร้ัง/ปี 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    ปทุม 
ธานี 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
ยุทธ 4 กล 3             

1 ทบทวนคู่มือการด าเนินงาน
ให้ทันกับสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 

คู่มือที่ทบทวน 
แล้วเสร็จ จ านวน 1 คู่มือ 

คู่มือ 1 กปน.เป็นองค์กร
โปร่งใส (Zero 
Corruption) 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    กปน. 

2 จัดท า/ทบทวน กฎ ระเบียบ
ค าสั่งที่เก่ียวข้องเพื่อลดการ
ใช้ดุลยพินิจของบุคลากร 
กปน. 

จ านวน กฎ ระเบียบ 
ค าสั่งที่ทบทวนแล้วเสร็จ จ านวน 
1 เร่ือง 

เร่ือง 1 กปน.เป็นองค์กร
โปร่งใส (Zero 
Corruption) 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    กปน. 

3 จัดท า/ทบทวนนโยบายใน
การด าเนินงานให้เข้าใจง่าย 

จ านวนนโยบาย 
ที่ได้ทบทวนฯ แล้วเสร็จ 
จ านวน 1 เร่ือง 

เร่ือง 1 กปน.เป็นองค์กร
โปร่งใส (Zero 
Corruption) 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    กปน. 

4 ปรับปรุงหรือพัฒนาแนวทาง
ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน, 
ประกาศ, ค าสั่ง, กฎระเบียบ
ของ กปภ.ที่พบว่ามคีวาม
เสี่ยงในการทุจริต 

 - จ านวนเร่ืองที่ปรับปรุง หรือ
พัฒนา แก้ไข 

เร่ือง 1 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    กปภ. 

5 ซักซ้อมความเข้าใจใหทุ้ก
หน่วยงานทราบถึงมติ ครม. 
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 
2541 ในการให้ความ
คุ้มครองพยาน 

 - จ านวนคร้ังในการซักซ้อม
ความเข้าใจให้พนักงานได้รับรู้ 

คร้ัง 1 -แจ้งเวียนซักซ้อม
ความเข้าใจให้ทุก
หน่วยงานทราบถึง
มติ ครม. เมื่อวันที่ 
20 ธ.ค.59 (บรรลุ
ตามเปูาหมาย) 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    กปภ. 

6 ทบทวนคู่มือความโปร่งใส
และการปูองกันการทุจริต ปี 
2560 
 

    0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    อต. 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
ยุทธ 4 กล 4             

1 โครงการผลิตและเผยแพร่ 
สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์
การปราบปรามการทุจริต 

จ านวนสปอตวิทยุที่ถูกเผยแพร่
ทางรายการมหาดไทยชวนรู้ 
และเว็บไซต์ 
www.pr.moi.go.th 

คร้ัง 10
0 

- 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    สป. 

2 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้
ประชาชนทราบ (website, 
บอร์ดประชาสัมพันธ์) 

ช่องทาง ช่อง 
ทาง 

2 มีช่องทางสื่อสารให้
ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การทุจริต 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    มหา 
สาร
คาม 

3 การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อ
จัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์
ส านักงานที่ดิน จังหวัด
มหาสารคาม 

จ านวนคร้ังในการเผยแพร่
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 

คน 10 ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    มหา 
สาร
คาม 

4 การเก็บสถิติและสรุปผลการ
ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ให้ผู้บริหารทราบอย่าง
สม่ าเสมอ 

จ านวนคร้ังในการรายงานผล
การใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

คร้ัง 12 ผู้บริหารมีข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    มหา 
สาร
คาม 

5 การประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของจังหวัดผ่าน
ทางสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ 

เป็นการปลุกจิตส านึกให้
หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ เด็ก และเยาวชน 
ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และยึด
หลักธรรมาภิบาลในการด ารง
ตน ประพฤติตนและปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความโปร่งใส 
ซื่อสัตย์ สุจริต น าธรรมะของ

คร้ัง 3 ทุกภาคส่วนเกิดแรง
บันดาลใจในการ
กระท าความดี มี
จิตส านึกในการ
ด ารงชีวิตอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม 
น้อมน าพระราช
ด ารัสมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตท าให้

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    สุ
ราษฎร์ 
ธานี 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
พระราชามาใช้เป็นแบบอย่าง
ในการด าเนินชีวิต 

ชีวิตมีความสุขอย่าง
ย่ังยืน 

ยุทธ 4 กล 5             
1 การด าเนินงานการไฟฟูา

โปร่งใส 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่
ก าหนดไว้ 

ร้อย
ละ 

10
0 

-ทบทวนการจัดท า
คู่มือ "มาต“ฐานการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาค
โปร่งใส 2.0” เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ให้กับทุกหน่วยงาน
เพื่อใช้ประกอบการ
จัดท าแผนงานการ
ไฟฟูาโปร่งใสของแต่
ละหน่วยงาน 
-จัดประชุม VCS 
ให้กับหน่วยงานทั้ง
ส่วนกลางและ
ภูมิภาค เพื่อชี้แจง
เกณฑ์มาตรฐานการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาค
โปร่งใส 2.0 ณ 
กฟภ.ส านักงานใหญ ่

0 5,000,000 5,000,000 3,750,000    กฟภ. 

ยุทธ 4 กล 6             
1 จัดต้ังและขับเคลื่อนสภาธรร

มาภิบาล กปน. 
จัดต้ังสภาธรรมาภิบาลแล้ว
เสร็จ ภายในวันที่30 กันยายน 
2560 

ระย
ะ 

เวลา 

30-
ก.ย.-
60 

กปน.เป็นองค์กร
โปร่งใส (Zero 
Corruption) 

0 300,000 300,000 300,000    กปน. 
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ท่ี งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต หมาย
เหต/ุ
หน่วย
งาน หน่วย

นับ 
ปร ิ

มาณ 
งบ 

บูรณาการ 
งบ

หน่วยงาน 
รวม 

สร้าง
จิตส านึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน 

การทุจริต 
ยุทธ 5 กล 1             

1 เสริมสร้างกลไกหรือช่อง
ทางการรับเร่ืองร้องเรียน 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน 

ช่องทางการร้องเรียน ช่อง 
ทาง 

3  0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    ทด. 

2 ยกระดับการบูรณาการ
ระบบร้องเรียนทุกประเภท
ไว้ที่ฐานข้อมูลกลาง 

รายงานสรุปผลการศึกษาแล้ว
เสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 
2560 

ราย 
งาน 

30-
ก.ย.-
60 

กปน.เป็นองค์กร
โปร่งใส (Zero 
Corruption) 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    กปน. 

3 การลดจ านวนการฝุาฝืน กฎ 
ระเบียบ 

จ านวนการกระท าผิดกฎ 
ระเบียบ ลดลงจากปี 2559 

จ า 
นวน 

<ปี 
25
59 

กปน.เป็นองค์กร
โปร่งใส (Zero 
Corruption) 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    กปน. 

4 เพิ่มช่องทางการแจ้งข้อมูล
การทุจริตที่หลากหลาย 

จ านวนช่องทางให้ภาค
ประชาชนเข้าร้องเรียน
เสนอแนะให้ข้อมูลอย่างน้อย 3 
ช่องทาง 

ช่อง 
ทาง 

3 จัดให้มีช่องทางใน
การร้องเรียน 
จ านวน 3 ช่องทาง 
www.pathumtha
ni.co.th 
www.dpt.go.th 
โทร. 02-
5676203 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    ปทุม 
ธานี 

5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน โดยจัดให้มี
ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน
และรับฟังความคิดเห็น 

ร้อยละ 75 ช่อง 
ทาง 

4 ประชาชนมีช่องทาง
การร้องเรียนเพิ่ม
มากขึ้น 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    มหา 
สาร
คาม 

6 ช่องทางการรับเร่ือง
ร้องเรียนข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจากประชาชน 

จ านวนช่องทางการรับเร่ือง
ร้องเรียน 

ช่อง 
ทาง 

5 ประชาชนมีช่องทาง
การร้องเรียนเพิ่ม
มากขึ้น 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

0    ล าพูน 



 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานด้านคุ้มครองจริยธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการ

ด าเนินการ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (บาท) ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับ

ผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปร ิ
มาณ 

งบบูรณาการ งบหน่วยงาน รวม 

1 โครงการการ 
ส่งสง่เสริมใหค้วามรู้
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับ 
จนท.ศปข.มท. ทุก
ครั้งที่มีการประชุม
คณะกรรมการการ
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐของ ศปข.
มท. 

จ านวนครั้งของการ
ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
ของ ศปข.มท. 

  จนท.ศปข.มท. มีความรู้ 
ความเข้าใจด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และสามารถน าไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

  ไม่มี
งบประมาณ 

0 5 นาทีต่อการประชุม
คณะกรรมการการ
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
ของ ศปข.มท. ทุกครั้ง 
(เดือนละ 1 ครั้ง) 

สป.มท. 
(ศปข.
มท.) 

2 โครงการการปลูก
จิตส านึก จริยธรรม
และคุณธรรมให้กับ
บุคลากรภาครัฐ
กระทรวงมหาดไทย 

ร้อยละความส าเร็จ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมฯ 

  1. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรกระทรวง-
มหาดไทยให้มีทักษะและ
ความรู้สามารถแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบใน
หน้าท่ีการงานที่ต้องปฏิบัติ 
และปลูกจิตส านึกค่านิยมใน
การต่อต้านการทุจริต การมี
ส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนใน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างย่ังยืน 
2. เพ่ือให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะในการ
บริหารจิตส านึกของตนเอง
ตามหลักธรรมาภิบาล และ

350,000   330,871 ไตรมาสที่ 2 (เดือน
มีนาคม 2560) 

สป.มท. 
(สกม. 
สป.) 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการ

ด าเนินการ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (บาท) ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับ

ผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปร ิ
มาณ 

งบบูรณาการ งบหน่วยงาน รวม 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง จน
สามารถประพฤติตนเป็น
ต้นแบบของหน่วยงานและ
สามารถท างานร่วมกับทุก
ภาคส่วนได้อย่างดี 

3 โครงการเสริมสร้าง
คุณงามความดีของ
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 
 

170 คน คน 170 ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีใน
สังกัดกระทรวง-มหาดไทย 
จ านวน 170 คน ได้มีการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (พ.ศ. 2559-
2563) ข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2552 และค่านิยม
สร้างสรรค์ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
และสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่
ดีแก่หน่วยงานงงง 

 220,000  220,000 11 เดือน           
(พ.ย. 59 – ก.ย. 60) 

สป.มท. 
(สดร. 
สป.) 

4 โครงการยกย่อง 
เชิดชู “คนดี

 คน 7 ข้าราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยตระหนัก

24,600   24,600 5 เดือน             
(ม.ค. – พ.ค. 60) 

สป.มท. 
(สดร.สป



98 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการ

ด าเนินการ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (บาท) ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับ

ผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปร ิ
มาณ 

งบบูรณาการ งบหน่วยงาน รวม 

มหาดไทย” 
ประจ าปี พ.ศ. 
2560 
 

ถึงความเป็นข้าราชการที่ดี มี
ความประพฤติถึงความ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ผู้อื่น 
และสังคม โดยการพิจารณา
คัดเลือก “คนดีมหาดไทย” 
ประจ าปี 2560 จาก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ
กรมในสังกัดกระทรวง-
มหาดไทย 6 กรมๆ ละ 1 
คน รวมเป็น 7 คน 

.) 

5 กิจกรรมลงนาม
รับทราบและติดตาม
ก ากับดูแลบุคลากร
ในสังกัด กสป.สป. 
ให้ถือปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
และแผน-ปฏิบัติงาน
ตามยุทธศาสตร์
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม สป.มท. 

ร้อยละ 95 ของ
บุคลากรในสงักัด 
กสป.สป. ลงนาม
รับทราบเพ่ือถือปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม
ฯ 

  ร้อยละ 95 ของบุคลากรใน
สังกัด กสป.สป. 

-  ไม่ใช้
งบประมาณ 

0 1 ต.ค. 2559 ถึง 30 
ก.ย. 2560 

สป.มท. 
(กสป. 
สป) 

6 สวดมนต์ข้ามปีส่ง
ท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อ
รับปีใหม่วิถีพุทธ 
พุทธ-ศักราช 2560 
ณ  วัดราชบพิธสถิต

ระดับความส าเร็จใน
การจัดงานสวดมนต์
ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถี
ไทยต้อนรับปีใหม่วิถี
พุทธ พุทธศักราช 

  ข้าราชการ
กระทรวงมหาดไทยและ
ประชาชนทั่วไป 

- - ไม่ใช้
งบประมาณ 

0 1 วัน (31 ธันวาคม 
2559) 

สป.มท. 
(กก. 
สป.) 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการ

ด าเนินการ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (บาท) ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับ

ผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปร ิ
มาณ 

งบบูรณาการ งบหน่วยงาน รวม 

มหาสีมาราม เมื่อ
วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 

2560 
 
 

7 ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมบคุลากร
ส านักนโยบายและ
แผน ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

บุคลากรเข้าใจและ
ปฏิบัติตามหน้าท่ีตาม
แนวทางประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน จะท าให้
หน่วยงานที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมี
คุณธรรมจริยธรรม 

  บุคลากรส านักนโยบายและ
แผน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

- - ไม่ใช้
งบประมาณ 

0 16 ม.ค. 60 ถึง 30 
ก.ย. 60 

สป.มท. 
(สนผ. 
สป.) 

8 แบบประเมินตนเอง
ในการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
ต้ังแต่ระดับ
เชี่ยวชาญข้ึนไป ใน
สังกัดส านักงาน
ปลัด-
กระทรวงมหาดไทย
ของส านักงานปลัด-
กระทรวงมหาดไทย 
(ส่วนกลาง) ปี 
2560 

ข้อมูลในแบบประเมิน
ตนเองในการปฏิบัติ
ตามประมวลฯ และ
น าไปประมวลเป็น
กรอบและแนวทาง
ปฏิบัติในการเป็น
ข้าราชการที่ดีต่อไป 

  1. เพ่ือให้ตระหนักถึงการเป็น
ข้าราชการที่ดีมีคุณ-ธรรมตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน 
2. ใช้ในกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติเป็นข้าราชการ 
ที่ดี 
3. สร้างความตระหนักรู้ในสิ่ง
ที่พึงปฏิบัติ ในการสร้าง
ความส าเร็จในการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน 

- - ไม่ใช้
งบประมาณ 

0 18 ต.ค. 59 – 14 
พ.ย. 59 

สป.มท. 
(ศปท.
มท.) 

9 โครงการยกย่อง
ข้าราชการผู้ปฏิบัติ

เกณฑ์การพิจารณา
จากการสัมภาษณ์และ

  เพ่ือยกย่องข้าราชการใน
สังกัดส านักงานปลัด-

- - ไม่ใช้
งบประมาณ 

0 ธ.ค. 59 - 1 เม.ย. 60 สป.มท. 
(ศปท.
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการ

ด าเนินการ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (บาท) ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับ

ผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปร ิ
มาณ 

งบบูรณาการ งบหน่วยงาน รวม 

ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนของ
ส านักงานปลัด-
กระทรวงมหาดไทย 
(ส่วนกลาง) ปี 
2560 

ผลงานที่ผู้เข้ารับการ
สัมภาษณ์น าเสนอต่อ
คณะท างานพิจารณา
กลั่นกรองการคัดเลือก
ข้าราชการผู้ได้รับการ
เสนอชื่อเพ่ือยกย่อง
เป็นข้าราชการผู้
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน ประจ าปี 
2560 

กระทรวงมหาดไทย 
(ส่วนกลาง) ท่ีได้การเสนอชื่อ
จาก ส านัก/กอง เป็น
ข้าราชการผู้ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 
2560  

มท.) 

10 การจัดประชุมคณะ-
กรรมการจริยธรรม
ประจ าส านักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย 
ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

ประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ า
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

  ด าเนินการแล้วเสร็จ 190,500 - 190,500 124,070 จ านวน 12 ครั้งต่อปี สป.มท. 
(ศปท.
มท.) 

11 กิจกรรมส่งเสริมให้
บุคลากรในสงักัด
กลุ่มงาน เข้าร่วมใน
แผน งาน/โครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตและและ
การพัฒนาตนเอง
ตามหลักศาสนา 

ร้อยละ 30 ของ
บุคลากรในสงักัด 
กสป.สป. ท่ีเข้าร่วม
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

  ร้อยละ 30 ของบุคลากรใน
สังกัด กสป.สป. ท่ีเข้าร่วม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

- - ไม่ใช้
งบประมาณ 

0 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 
60 

สป.มท. 
(กสป. 
สป.) 



101 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการ

ด าเนินการ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (บาท) ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับ

ผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปร ิ
มาณ 

งบบูรณาการ งบหน่วยงาน รวม 

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 
ธรรมาภิบาล 

12 กิจกรรมจัดมุม
หนังสือ/การ
เผยแพร่องค์ความรู้
ที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการด าเนิน
ชีวิตและการพัฒนา
ตนเองตามหลัก
ศาสนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ธรรมา-              
ภิบาล  

จัดมุมหนังสือเผยแพร่
ภายใน กสป.สป. 
จ านวน 14 เรื่อง ต่อ
ปี 

เรื่อง 14 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

0 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 
60 

สป.มท. 
(กสป. 
สป.) 

13 กิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร/
ความรู้เก่ียวกับการ
ส่งเสริมการด าเนิน
ชีวิตและการพัฒนา
ตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้ง
หลักคุณธรรม 
จริยธรรม  ธรรมาภิ

เผยแพร่ข้อมูลฯ บน
เว็บไซต์ของ กสป.สป. 
จ านวน 7 เรื่อง ต่อปี 

เรื่อง 7 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

0 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 
60 

สป.มท. 
(กสป. 
สป.) 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการ

ด าเนินการ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (บาท) ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หน่วย 
งานรับ

ผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปร ิ
มาณ 

งบบูรณาการ งบหน่วยงาน รวม 

บาล บนเว็บไซต์ของ
กลุ่มงานสนับสนุน
ปลัด-
กระทรวงมหาดไทย 
สป. 

14 โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหาร 
งานบุคคลส่วน
ท้องถ่ิน 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/1600 แห่ง 

แห่ง 1,600 บุคลากรของ อปท. ท่ัว
ประเทศได้รับความรู้ 
เก่ียวกับคุณธรรมและ
จริยธรรม การบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถ่ิน ตลอดจน
ผลการด าเนินงาน ก.ถ. และ
ส านักงาน ก.ถ. ตาม พรบ. 
ระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

 4,564,50
0 

4,564,500 4,443,008 ต.ค. 59 – เม.ย. 60 สป.มท. 
(สกถ. 
สป.) 

15 กิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 7 เรื่อง ต่อปี 

เรื่อง 7 ด าเนินการแล้วเสร็จ   ไม่ใช้
งบประมาณ 

0 1 ต.ค 59. – 30 
ก.ย. 60 

สป.มท. 
(กสป. 
สป.) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ที่เก่ียวข้อง/งานด้านอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) 
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รวม

เรื่อง

ยอดยกมา ยอดเดือนน้ี รวม ยอดยกมา ยอดเดือนน้ี รวม ร้องเรียน ยอดยกมา ยอดเดือนน้ี รวม ยอดยกมา ยอดเดือนน้ี รวม ยอดยกมา ยอดเดือนน้ี รวม

1 กรม/ ระดับบริหาร 18 0 18 10 0 10 28 12 0 12 13 0 13 3 0 3
รสก./ ระดับอ านวยการ 39 0 39 33 0 33 72 32 0 32 10 0 10 30 0 30
จังหวัด ระดับวิชาการ 85 0 85 50 0 50 135 80 0 80 27 0 27 28 0 28

ระดับท่ัวไป 84 0 84 55 0 55 139 101 0 101 31 0 31 7 0 7
ลูกจ้าง/พนกังาน 22 0 22 20 0 20 42 20 0 20 11 0 11 11 0 11
ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน/
แพทย์ประจ า
ต าบล/สารวตัร
ก านัน/ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน

3 0 3 7 0 7 10 2 0 2 0 0 0 8 0 8

อบจ. ฝ่ายบริหาร 27 0 27 26 0 26 53 44 0 44 0 0 0 9 0 9
สมาชิกสภา
จังหวัด

2 0 2 7 0 7 9 7 0 7 0 0 0 2 0 2

ข้าราชการประจ า
 ลูกจ้าง/พนักงาน 4 0 4 7 0 7 11 7 0 7 0 0 0 4 0 4

ฝ่ายบริหาร 163 0 163 205 0 205 368 308 0 308 0 0 0 60 0 60

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนการทจุริตและประพฤตมิชิอบ ขา้ราชการ / เจ้าหน้าที ่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตลุาคม 2559 - กันยายน 2560)

ล าดบั หน่วยงาน
ประเภทผู้ถูก

ร้องเรียน

เรื่องร้องเรียน ผลการด าเนินงาน

ทุจริต จริยธรรม อยู่ระหว่างตรวจสอบ อยู่ระหว่างด าเนินการทางวินัย ยุติ

2

เทศบาล
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รวม

เรื่อง

ยอดยกมา ยอดเดือนน้ี รวม ยอดยกมา ยอดเดือนน้ี รวม ร้องเรียน ยอดยกมา ยอดเดือนน้ี รวม ยอดยกมา ยอดเดือนน้ี รวม ยอดยกมา ยอดเดือนน้ี รวม

ล าดบั หน่วยงาน
ประเภทผู้ถูก

ร้องเรียน

เรื่องร้องเรียน ผลการด าเนินงาน

ทุจริต จริยธรรม อยู่ระหว่างตรวจสอบ อยู่ระหว่างด าเนินการทางวินัย ยุติ

สมาชิกสภา
เทศบาล 8 0 8 17 0 17 25 22 0 22 0 0 0 3 0 3

ข้าราชการประจ า
 ลูกจ้าง/พนักงาน 47 0 47 38 0 38 85 79 0 79 0 0 0 6 0 6

ฝ่ายบริหาร 178 0 178 194 0 194 372 317 0 317 0 0 0 55 0 55
สมาชิกสภา
ต าบล

4 0 4 11 0 11 15 10 0 10 0 0 0 5 0 5

ข้าราชการประจ า
 ลูกจ้าง/พนักงาน 31 0 31 56 0 56 87 67 0 67 0 0 0 20 0 20

3 กทม. ฝ่ายบริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
การเมือง สมาชิกสภา 

กทม.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

สมาชิกสภาเขต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ระดับบริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ระดับอ านวยการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เจ้าหนา้ท่ี/
ผู้ปฏบิติังาน 38 0 38 0 0 0 38 36 0 36 0 0 0 2 0 2

ลูกจ้าง/พนกังาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทัง้สิน้ 753    -     753   736    -      736   1,489  1,144  -     1,144  92      -       92     253      0 253

75.24% 6.74%

2

เทศบาล

อบต.

ขรก.
ประจ า

18.02%
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ส่วนที่ 4 
 

บทสรปุ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปรบัปรุง 
บทสรปุ 

การทุจริตคอร์รัปชัน เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ทรงมีกระแสพระราชด ารัสพระราชทาน 
แก่คณะผู้ว่าราชการจังหวัด ในโอกาสเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ เมื่อวัน ท่ี 4 ตุลาคม 2546 เพื่อข้าราชการตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ดังกล่าวว่า  
“ท่านต้องห้ามไม่ให้มีการทุจริตข้ึน ถ้าทุจริต แม้แต่เพียงนิดเดียวก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไป พูดอย่างนี้หยาบคาย แต่ว่าขอให้มีอันเป็นไป แต่ถ้าไม่ทุจริต สุจริตและมีความต้ังใจมุ่งมั่นสร้าง
ความเจริญก็ขอให้ต่ออายุได้ถึง 100 ปี ส่วนคนไหนท่ีมีอายุมากแล้ว ขอให้แข็งแรง ความสุจริตจะท าให้ประเทศไทยรอดพ้นอันตราย ”“...ภายใน 10 ปี เมืองไทยน่าจะเจริญ ข้อ
ส าคัญ คือ ต้องหยุดการทุจริตให้ส าเร็จและไม่ทุจริตเสียเอง..” 

การจัดอันดับความโปร่งใสของนานาชาติประจ าปี 2559 จากท้ังหมด 176ประเทศไทยอยู่อันดับท่ี 101 ขณะท่ีปี 2558 ประเทศไทยอยู่อันดับท่ี 76  
จากประเทศท่ีเข้าร่วมประเมิน 168 จากข้อมูลดังกล่าวช้ีให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงไม่สามารถแก้ปัญหาการทุจริตคอรัป ชันให้มีประสิทธิภาพแม้ว่ารัฐบาลจะได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการทุจริตคอร์รัปชัน โดยก าหนดให้มีองค์กรอิสระเพื่อท าหน้าท่ีในการตรวจสอบภาครัฐ ภาคเอกชนแล้วการทุจริตคอร์รัปชันก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประโยชน์ของชาติมากยิ่งขึ้น กระทรวงมหาดไทย ได้ส่ังการให้หน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จัดต้ังศูนย์ด ารงธรรมเพื่อรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนถึงการร้องเรียนได้หลากหลายช่องทาง เช่น การโทรร้องเรียนทาง 1567เว็บไซต์ของศูนย์ด ารงธรรม www. 1567 moi.go.th ไปรษณีย์ แอป Sond และมา
ติดต่อด้วยตนเอง   

กระทรวงมหาดไทยด าเนินการ โดยการขับเคล่ือนการด าเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ได้ด าเนินการผ่านกลไกคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการระดับกรม คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและ
คุณธรรมของรั ฐวิสาหกิจ ใน สังกัดกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการจริยธรรมประจ า จังหวัด  รวมคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติว่ า ด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงมหาดไทย มีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการการด า เนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน เพื่อร่วมกันขับเคล่ือนการด าเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้บรรลุตามเป้าหมายกรอบการด าเนินงานเน้นหนักของนโยบายรัฐบาล โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก าหนด พันธกิจ “มหาดไทยสะอาด”.เป็น
กรอบและแนวทางด าเนินการ โดยกระทรวงมหาดไทยได้แปลงพันธกิจสู่การปฏิบัติเป็น 3 ภารกิจหลัก ประกอบด้วยการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
ในเชิงปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น และการสนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อ าเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ท่ัวประเทศ 

กระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อ ส่ังการส าคัญ  ๆ เพื่อให้ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร และจังหวัด ด าเนินการ กล่าวคือ  
การติดต้ังป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ ตามภารกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” ให้ประชาชนได้รับทราบ การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
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การด าเนินงานและผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจ าปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2560  
ท้ังก่อนการด าเนินการ ระหว่างการด าเนินงาน และหลังการด าเนินงาน การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระดับจังหวัด และการจัดท าแผนป้องกันและปรามการทุจริต ของส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และน าขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และการก าชับเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและโปร่งใส เพื่อให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนเกิดความเช่ือมั่นและให้ความร่วมมือการด าเนินงานกับส่วนราชการ 

ผลการด าเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงมหาดไทย ให้ความส าคัญกับสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ให้แก่บุ คลากร        
อย่างต่อเนื่อง ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เพื่อให้การปฏิบัติราชการ        
เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุดในการรับบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ กล่าวคือ การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ า         
ส่วนราชการ คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรม และคุณธรรม ของรั ฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการจริยธรรมประจ าจังหวัด ได้มีการประชุมอย่างต่อเนื่ อง  ก าหนด 
ให้มีการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมประจ าจังหวัด จัดประชุมผ่านระบบวีดิ ทัศน์ทางไกลร่วมกันกับคณะกรรมการจริยธรรมฯ จังหวัด ทุก 3 เดือน จัดให้มีคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมสัญจร ณ จังหวัดน่าน และจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีคณะกรรมการจริยธรรมประจ าจังหวัด จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา 
จังหวัดแพร่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุม และการจัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน บุคลากรของ
ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร และจังหวัด  

ผลการด าเนินงานด้านการป้องกัน การทุจริต ของกระทรวงมหาดไทยตามพันธกิจ “มหาดไทยสะอาด”กระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินการส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยการอบรม สัมมนา การสร้างเครือข่าย เพื่อสร้างจิตส านึกคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง    
และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย การประกาศเจตจ านงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ         
และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ การสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และประชาชนในการต่อต้านการทุจริต และการสนับสนุนให้มีจังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด โดยด าเนินการร่วมกันสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อ าเภอใสสะอาด 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ เป็นต้น 

 
นอกจากนี้ยังมีการด าเนินงานที่ส าคัญด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ดังนี้  
1. การขอความร่วมมือหน่วยตรวจสอบความโปร่งใส ส านักงาน ป.ป.ช.ส านักงาน ป.ป.ท. และ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อร่วมติดตาม ตรวจสอบ และ

สังเกตการณ์ โครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยใช้กลไกคณะอนุกรรมการการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับจังหวัด ขับเคล่ือน  
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2. จัดท าโครงการพัฒนาการบูรณาการ ติดตาม ตรวจสอบ สังเกตการณ์และให้ค าแนะน าการด าเนินงาน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยใช้กลไกหน่วยตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทย ท้ังหน่วยตรวจสอบภายในกระทรวง และกรมในสั งกัด
กระทรวงมหาดไทย เพื่อลดความเส่ียงในการทุจริต ลดปัญหาการร้องเรียนในพื้นท่ี การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 

3. กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดท าแผนการด าเนินการประชาสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และจัดสรรกิจกรรมเพื่อด าเนินก าร
เผยแพร่นโยบาย มาตรการ ท่ีเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังทางส่ือวิทยุโทรทัศน์ ส่ือวิทยุ กระจายเสียงและส่ือสังคมออนไลน์รายการ “กะเทาะ
เปลือกคอร์รัปชัน” กระทรวงมหาดไทยได้รับการจัดสรรออกอากาศ 3 ตอน ซึ่งออกอากาศไปแล้ว 2 ตอน เป็นหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง“การไฟฟ้ามหานครหลวง มุ่งสู่
องค์กรโปร่งใส”และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง “การมุ่งสร้างท้องถิ่นไทย ให้เข้มแข็งโปร่งใส” 

4. โครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Integrity Pact) มีส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน11 โครงการ 
งบประมาณ 51,276,951,765.52 บาท ประกอบด้วย กรมท่ีดิน การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง 

5. การเบิกจ่ายงบประมาณ กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ าให้การด าเนินงานต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบของทางราชการ มีความคุ้มค่า ประหยัดงบประมาณ และเกิด
ประโยชน์กับประชาชนสูงสุดส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาพรวมปี 2560 ประหยัดงบประมาณ จ านวน 62,488,398บาท 

6. การประกาศยกย่องข้าราชการผู้ปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม และผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และการยกย่องผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พ.ศ. 2560 
ของส่วนราชการ หน่วยงาน และจังหวัด เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ และเป็นต้นแบบของการปฏิบัติงานให้มีคุณงามความดี สมควรได้รับการยกย่องจากข้าราชการ  

 

ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปรบัปรุง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงมหาดไทยทบทวนปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินการข้างต้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
1) การอบรม สัมมนา การสร้างเครือข่าย เพื่อสร้างจิตส านึกคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องและการป้องกัน ปราบปราม

การทุจริตอย่างเข้มข้นโดยการทบทวนหลักสูตร/รูปแบบการฝึกอบรมท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกัน ปรามปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ให้ความส าคัญ
และหลักสูตรท่ีจังหวัดด าเนินการในปีท่ีผ่านมา ได้แก่  (1) การเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม (2) การสร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริต และ (3) การสร้างค่านิยมและปลูกจิตส านึกในการปฏิบัติงาน รวมท้ังได้มีการก าหนดแนวทางการจัดท า
โครงการตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหทุ้กจังหวัดด าเนินการ 

2)  การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านระบบออนไลน์ โดยการพัฒนาโปรแกรมในการลงข้อมูลเชิงสถิติ  
เป็นรายประเภทเรื่องร้องเรียน หน่วยงาน และระยะเวลา 
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แนวทางการด าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และได้มีการขับเคล่ือน            

การด าเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และคุณธรรม ของรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการจริยธรรมประจ าจัง หวัด  
คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และคณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสต ร์ชาติว่าด้วย-         
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างภาพลักษณ์การด าเนินงานท่ีโปร่งใสของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจากส ารวจสภาพปัญหาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  โดยภาพรวมปัญหาดังกล่าวอยู่ในระดับน้อย ขณะท่ีแนวโน้มการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีรัฐ                    
ของกระทรวงมหาดไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากกระทรวงมหาดไทยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการร้องเรียนได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น กระทรวงมหาดไทย จึงก าหนด
แนวทางเพื่อเป็นกรอบการด าเนินงาน ปี 2561 ดังนี้ 

1. การด าเนินงานตามนโยบายท่ีส าคัญของกระทรวงมหาดไทยตามพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” ตาม 3 ภารกิจหลัก ด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
ตามหลักธรรมาภิบาล การป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น และการสนับสนุนให้มี  “จังหวัดใสสะอาด อ าเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ใสสะอาด” ท่ัวประเทศ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

2. การด าเนินงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม จะได้จัดท าคู่มือแนวทางมาตรฐานจริยธรรมของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย      
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน 

3. สนับสนุนการด าเนินงานตามมาตรการของรัฐบาลท่ีมอบหมายภารกิจให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินงาน งบประมาณกลุ่มจังหวัด และงบประมาณแผนภาคโดยการ   
ขอความร่วมมือหน่วยงานตรวจสอบความโปร่งใส ร่วมติดตามให้ค าแนะน า หน่วยด าเนินการในพื้นท่ี  

4. การด าเนินงานตรวจสอบความโปร่งใสโดยใช้กลไกตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทยร่วมตรวจสอบโครงการและให้ค าแนะน าหน่วยด าเนินโครงการ 
5. สร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักรู้เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... เพื่อให้

บุคลากรกระทรวงมหาดไทย ได้มีความรู้และป้องกันตนเอง และลดความเส่ียงต่อการปฏิบัติหน้าท่ี ตาม ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว 
6. การร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีรัฐ กระทรวงมหาดไทย มีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้น ในฐานะท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย 

ต้องมีหน้าท่ีในการรวบรวมข้อมูลสถิติข้อมูลการร้องเรียนการทุจริต หรือการส่งต่อการร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จึงควรพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนการทุจริต 
เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ต่อไป 
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ส่วนที่ 5  
 

ภาคผนวก 
ข้อมูลหน่วยงานในขอบเขตความรับผิดชอบของ ศปท. กระทรวงมหาดไทย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ท่ี ประเภทหน่วยงาน จ านวน หมายเหตุ 
1 หน่วยงานระดับกรม 6  
2 หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 76  
3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -  

 3.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76  
 3.2 เทศบาล 2,441  
 (1)  เทศบาลนคร 30  
 (2)  เทศบาลเมือง 178  
   (3) เทศบาลต าบล 2,233  

 3.3 องค์การบริหารส่วนต าบล 5,333  
 3.4 กรุงเทพมหานคร 1  

 3.5 เมืองพัทยา 1  

4 รัฐวิสาหกิจ 5  

5 องค์การมหาชน -  

6 หน่วยงานภายใต้ก ากับ หน่วยงานท่ีมี พ.ร.บ. เฉพาะ และหน่วยงานของรัฐท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น -  
รวม 7,939  
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จัดท าโดย 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย 


