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นโยบายส าคัญ 
 

 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงมหาดไทยมีความ
สอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

  1.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
                            ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ที่ก าหนดให้หน่วยงานมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท
ภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างมีความเหมาะสมมีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ คือการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 1.2 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีรายละเอียด ดังนี้ 
     - วิสัยทัศน์: “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
            - ค าอธิบายวิสัยทัศน์.:.ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชน
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน 
เพ่ือให้ประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
         - พันธกิจ: “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 
         - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 
         - วัตถุประสงค์หลัก  
   1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
   2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
     .3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
     .4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจากประชาชน  
     .5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน ในระดับท่ีสูงขึ้น 
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    - ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
    1. สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
     2. ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
     3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
     4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
     5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
     6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
 ค าอธิบาย ยุทธศาสตร์ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ 
“ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย 
ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความ
เสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ 
อันจะน ามาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน กลุ่มทางสังคม และองค์กรวิชาชีพในการสร้างสังคมโปร่งใสด้วยการบูรณาการ
แผนงานในทุกระดับของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแนวทางที่ได้จาก 
“Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทางการด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตจากประเทศต่าง ๆ ที่ประสบความส าเร็จด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกฝัง
ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปัญหาของประเทศไทย ควบคู่กับการ
ด าเนินการต่อยอดกลไกหรือแนวทางที่มีอยู่เดิม ด้วยการบูรณาการและเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและได้รับการ
สนับสนุนอย่างเพียงพอเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ ๑  ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 

 กลยุทธ์ที่ 3  ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
 กลยุทธ์ที่ ๔  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
 ค าอธิบาย จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุม
ประท้วงของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่ว มกันประการหนึ่งคือ การต่อต้าน 
การทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐอาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่
ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อม
สะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
เป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ตอบรับต่อเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เห็นได้ชัดเจน โดยปรากฏทั้งในส่วนค าปรารภอันเป็นส่วนแสดงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏทั้งในส่วนเนื้อหาสาระในหมว ดต่าง ๆ อันเป็น
การจัดโครงสร้างและระเบียบทางการเมืองการปกครองที่น าไปสู่การสร้างสังคมที่โปร่งใสปราศจากการทุจริต ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจน 
ถึงความเห็นพ้องต้องกันว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยที่ผ่านมามิได้มีเสถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบร้อยเป็นเพราะผู้น าไม่น าพาหรื อไม่นับถือย าเกรงกฎเกณฑ์
การปกครองบ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอ านาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีการวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด 
เพ่ือมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลได้เข้ามามีอ านาจในการปกครองบ้านเมืองหรือเข้ามาใช้อ านาจตามอ าเภอใจ 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน ที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงเว ลากว่าหนึ่ง
ทศวรรษที่ผ่านมาให้ด ารงอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดีย วกัน โดย
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจตจ านงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม
และมีความเห็นพ้องสอดคล้องเป็นเดียวหนึ่งกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้มุ่งสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วม ในการต่อต้านกา รทุจริต อันเป็นเจตจ านงทาง
การเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มุ่งแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยในท้ายที่สุด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน 
 กลยุทธ์ที่ ๒ เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ 
 กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 
 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
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 กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 
  กลยุทธ์ที่ ๖ ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินงานตามเจตจ านงทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
 ค าอธิบาย การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอ้ือประโยชน์หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมอันเกิดจากการใช้อ านาจทางบริหารในการเสนอโครงการหรือการด าเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์จาก
การด าเนินตามโครงการหรือกิจการนั้น ๆ และท าให้เกิดความเสียหายแก่รัฐการทุจริตในรูปแบบดังกล่าวเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าโครง การพัฒนาสาธารณะต่าง ๆ 
สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทุจริตได้ตลอดเวลาแต่การทุจริตเชิงนโยบายก็มักจะเกิดขึ้นในขั้นการก าหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็น
วาระแรกที่นโยบายของพรรคการเมืองถูกก าหนดให้เป็นรูปธรรม ที่ผ่านมามีหลายองค์กรอิสระและหลายหน่วยงานพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่ าว แต่เนื่องจาก
ข้อจ ากัดในเรื่องอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายไม่ได้มีการก าหนดให้มีอ านาจยับยั้งโครงการที่อาจน าไปสู่การทุจริตได้ รวมถึงขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานในการ
ตรวจสอบนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายร่วมกัน 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ง
ป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการก าหนด
นโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy 
Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ ๒ การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback) 
 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
 ค าอธิบาย ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ และเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 
 กลยุทธ์ที่ 8 การพัฒนาระบบและส่งเสริมการด าเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention 
Against Corruption C.C. 2003 - UNCAC 2003) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
 ค าอธิบาย ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการ
ต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียน เข้าสู่
กระบวนการปราบปรามการทุจริต การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินเพ่ือตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูปกลไกและกระบวนการในการสอบสวนและไต่สวน การปรับปรุง
และบูรณาการขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว  การพัฒนากลไกพิเศษในการด าเนินคดีที่รวดเร็วมากขึ้น 
การวางแผนก าหนดทิศทางในการปราบปรามการทุจริตตามสถิติและฐานข้อมูลระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/จ านวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห์พลวัตของ
การทุจริตเพ่ือตรากฎหมายป้องกันการทุจริตในเชิงรุก การบูรณาการข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้ลดการด าเนินงาน  
ที่ล่าช้าและซ้ าซ้อน การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสในคดีทุจริตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะท าให้การด าเนินคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วก็จะ
มีการเผยแพร่เปิดโปงให้สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวในการกระท าการทุจริต รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริตตาม
แนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC 2003) ด้วย  
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ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการด าเนินการโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้
กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก
และเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 5 บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
 กลยุทธ์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
 กลยุทธ์ที่ 8 การเปิดโปงผู้กระท าความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระท าการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด 
 กลยุทธ์ที่ 9 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” 
 ค าอธิบาย ยุทธศาสตร์ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น การยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใส
และการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด 
ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
ภาคเอกชน และต่างประเทศเพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ศึกษา และก ากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
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 กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือยกระดับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย 
 

   1.3 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
    รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้านต่าง ๆ รวม 11 ด้านโดยด้านที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่ ๑๐ สรุปได้ดังนี้ 
    นโยบายที่ 10 นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในภาครัฐ 
    ด าเนินการจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศการรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ใน
ระบบราชการโดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามที่กฎหมายเอ้ือให้สามารถด าเนินการได้ในระยะแรกกระจายอ านาจเพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริหารสาธารณะได้รวดเร็วทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมายมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต
หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท า ธุรกิจการลงทุนและด้านบริการสาธารณะ 
ในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมืองและส่งเสริมให้มีการน า
ระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อ
ผู้กระท าการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดีรวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชนอีกทั้งจะท า
กรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหาเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการร่วมทุนการใช้จ่ายเงินภาครัฐการปฏิบัติโดยมิชอบซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

   1.4 ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ  
         เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 
        ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ื อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
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       ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้ งใน
ฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 
โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
       ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับ
ดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 
       ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิด ทาง
อาญาแล้วแต่กรณี 
       ข้อ 5 ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการแสวงหา รวบรวม และด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 
4 และรายงานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 
 

   1.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหา รจัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีแนวทางการพัฒนา ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สั งคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต 
และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้ อมทั้งเพ่ือสร้างพลัง 
การขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกงป้องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต 

    1.6 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล 
      กลยุทธ์ที่ 4.1.4 ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

       1.7 โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทยสะอาด”  
   กระทรวงมหาดไทยด าเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการ
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ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและแนวทางด าเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการด าเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ดังนี้ 

1. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ 
2. ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น 
3. สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อ าเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ 
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กรอบแนวทางการด าเนินงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3          นโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 10     ค าสั่ง คสช. ที่ 69/2557                                  นโยบายเน้นหนัก มท.  
(พ.ศ.2560-2564)           การป้องกันปราบปราบการทุจริต             ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557         มหาดไทยใสสะอาด 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสังคมที่ไม่ทน 

ต่อการทุจรติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต : CPI 

ของประเทศไทย 

ข้อ 1 ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน 
 
 

ข้อ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ  
เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ข้อ 5 สนับสนุนข้อมูลให้แก่ ป.ป.ท. ในการพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริต 
และการรายงานผลการปฏิบัติต่อ คสช. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบป้องกัน 

การทจุริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต : CPI 

ของประเทศไทย 
 

10.3 พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ สร้างนวัตกรรมการท างานอย่างประหยัด 
มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 
10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กร
ภาคเอกชน และเครือข่ ายต่าง  ๆ เพื่ อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 

ข้อ 2 การบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางการปกครอง 
และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว กับข้าราชการ
และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ข้อ 3.การควบคุม ก ากับ ดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สกัดกั้นการทุจริตเชิง

นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต : CPI 

ของประเทศไทย 

10.2 ให้ประชาชนเข้ าถึ งการบริ การ
สาธารณะได้รวดเร็ว ประหยัด สะดวก ท า
ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาด าเนินการที่
รวดเร็ว 
10.6 ให้ผู้รับบริการมีโอกาสประเมิน ระดับ
ความเช่ือถือของหน่วยงานของรัฐ และ
เปิดเผยการประเมินผลต่อประชาชน 

1.ส่ ง เส ริ มการบริ ห ารกิ จกา ร
บ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
ในเชิงปฏิบัติ  

2. ป้องกันปราบปรามการทุจริต
อย่างเข้มข้น 
 

3. สนับสนุนให้มีจังหวัดใสสะอาด 
อ า เภอ ใสสะอาด และองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด 
 

10.5 ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
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กรอบการด าเนนิการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของกระทรวงมหาดไทย ปี 2561

  
  

  
  

  
  

  
  

  บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี               
ตามหลักธรรมาภิบาล

ป้องกันปราบปรามอย่างเข้มข้น

สนับสนุนจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น
ใสสะอาด

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564)

ค าสั่ง คสช. ท่ี 69/2557
ลงวันท่ี 18 มิ.ย. 2557

นโยบายรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ศปท.กรม
ศปท.รฐัวิสหากิจ

ศปท.กทม.

ศปท.จังหวัด

คณะอนุกรรมการฯ 
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระดับ

กระทรวงมหาดไทย

คณะอนุกรรมการฯ 
ยุทธศาสตร์ชาติฯ 

ระดับจังหวัด

ภารกิจหลกักระทรวงมหาดไทย

ศปท.มท.

สอดคล้องกับนโยบาย กลไกขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

 

 
 

กรอบแนวทางการด าเนินงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

 

ที ่ หน่วยงาน งบประมาณ 
งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ งบประมาณของส่วนราชการ 

1 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   
 ส่วนกลาง 19.5280 - 
 ส่วนภูมิภาค (จังหวัด) 30.4000 7.1140 

2 กรมโยธาธิการและผังเมือง - 0.8050 
3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - 11.6415 
4 กรมการพัฒนาชุมชน - 3.8361 
5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 9.1748 - 
6 กรมการปกครอง - 2.0891 
7 กรมท่ีดิน 2.5866 0.7700 
 รวม 61.6894 26.2557 

8 การไฟฟ้านครหลวง - 1.6000 
9 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - 1.5250 

10 การประปานครหลวง - 2.8100 
11 การประปาส่วนภูมิภาค - 0.6000 
12 องค์การตลาด - - 

 รวม - 6.5350 
13 กรุงเทพมหานคร - 64.2979 
14 เมืองพัทยา - 5.2400 
 ภาพรวมกระทรวงมหาดไทย 61.6894 102.3286 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
กระทรวงมหาดไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  

 

ยุทธศาสตร์ที่ กลยุทธ์ที่ จ านวนโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1. ปรับความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

- - 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 94 40.4640 
3. ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต่อต้านทุจริต 6 9.7680 
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

64 13.7059 

รวม 164 63.9379 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

 

ยุทธศาสตร์ที่ กลยุทธ์ที่ จ านวนโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1. ปรับความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

18 5.8350 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 148 89.1079 
3. ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต่อต้านทุจริต 23 1.6613 
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

14 0.8500 

รวม 203 97.4542 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 14 1.4808 

รวม 14 1.4808 
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3.1 งบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ 

(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วย 
งาน หน่วย

นับ 
ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 โครงการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.) 
และศูนย์ปฏบิัติการต่อตา้นการ
ทุจริตจังหวัด (ศปท.จ.) 

จังหวัด 
/แห่ง 

76 
จังหวัด 

และ ศปท. 
1 แห่ง 

16.8480 มีการบูรณาการการขับเคลื่อน
งานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานและลงสู่พื้นที่ 76 
จังหวัด ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
ภารกิจ 

4.2120 4.2120 4.2120 4.2120 ศปท. 

 2 โครงการเสริมสร้างคุณงามความดี
ของคนมหาดไทย 

คน 210 1.4719 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้มากขึ้น 1.4719     สป. 
(สดร.) 

3 โครงการอบรมเพื่อป้องกันการ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือการใช้
งบประมาณที่ไม่เหมาะสม 

คน 180 0.3331 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละความพึงพอใจในความรู้ที่
ได้รับหลังอบรม 

0.3331     สป. 
(ตภ.มท) 

4 โครงการอบรมรณรงค์ให้ข้าราชการ
ตระหนักรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

คน 200 0.4866 
 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้มากขึ้น  0.4866   สป. 
(กจ.) 

5 โครงการปลูกจิตส านึก จริยธรรม
และคุณธรรมให้กับบุคลากรภาครัฐ 
กระทรวงมหาดไทย เพือ่การมีส่วน
ร่วมกับทุกภาคส่วนในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

คน 120 0.3884 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้มากขึ้น  0.3884   สป. 
(สกม.) 

6 โครงการข้าราชการกรมที่ดินยุคใหม่ 
ไม่รับ ไม่โกง 

คน 500 2.5866 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้มากขึ้น 2.5866    ทด. 

7 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้เจา้หน้าทีข่องรัฐ
ประจ าจังหวัดกระบี ่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

คน 160 0.3044 ร้อยละของผู้อบรมสัมมนามี
ความรู้ในหลักสูตรที่ก าหนด
เพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมายร้อยละ 
80 

เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดราชการ
ส่วนกลางและสว่นภูมภิาคของ
จังหวัดกระบี ่มีความรู้และน า
ความรู้มาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการ เกิดความเข้าใจ
และตระหนักถึงปัญหาและ

0.3044    กระบี ่
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ 

(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วย 
งาน หน่วย

นับ 
ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชัน 
รวมทั้งลดปัญหาการร้องเรียน 
ร้องทุกข์ ที่กล่าวโทษเจา้หน้าที่
กระท าการทุจริต 

8 โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการ
ให้บริการ (Service mind) เพื่อ
เสริมสร้างค่านิยมและ ปลูก
จิตส านึกในการปฏิบัติงาน 

คน 200 0.1248 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ในการเพิ่ม
ทักษะการให้บริการ (Service 
mind)  

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในงานบริการและมี
จิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใส 

 0.1248   กาญจนบุร ี
 

9 โครงการป้องปราม ยบัยั้งการทจุริต
ของบุคลากรและองค์กรใน
หน่วยงานภาครัฐ 
 

คน 300 0.3000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
อบรมมีส่วนร่วมในการ 
ป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต 

จังหวัดก าแพงเพชรมีเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริตเพิ่มขึ้น 

 0.1500 0.1500  ก าแพงเพชร 

 

10 โครงการการพัฒนาเพื่อยกระดับ
คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ 
และบุคลากรภาครัฐในจังหวัด
ขอนแก่น 

คน 80 0.0813 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีจิตส านึกคุณธรรม
จริยธรรม สามารถไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในจังหวัดขอนแก่นมีค่านิยมใน
การปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสรรถนะ
และพัฒนาระบบราชการไทยเพือ่
ประโยชน์สุขของประชาชน 

 0.0813   ขอนแก่น 
 

11 โครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิ
ข้าราชการ : ส านกึข้าราชการไทย
ไม่โกงจังหวัดจันทบุร ี

คน 212 0.1292 ข้าราชการร้อยละ 80  -   0.1292  จันทบุรี 
 

12 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะ และจิต
สาธารณะเพื่อปอ้งกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากร 

คน 215 0.1295 จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการผ่าน
การฝึกอบรม จ านวน 215 
คน 

ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติ
ตามประมวลจรยิธรรม ร้อยละ 
80 

 0.1295   ชลบุร ี
 

13 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน
กฎหมายเกีย่วกับการตรวจสอบการ
ทุจริต 
 

คน 440 0.2640 จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการผ่าน
การฝึกอบรม จ านวน 440 
คน 

ผู้น าภาคราชการที่เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจในปัญหาการ
ทุจริตและมีความสามารถ
ตรวจสอบการทุจริต 
 
 
 
 

 0.2640   ชลบุร ี
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ 

(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วย 
งาน หน่วย

นับ 
ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

14 โครงการการสัมมนาให้ความรู้ให้กับ
ข้าราชการของหน่วยงานและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
โครงการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

คน 300 0.1976 จ านวนบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

บุคลากรที่ได้รับการอบรม
สามารถน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้
ในการท างานได้อย่างถกูต้อง 

 0.1976   ชัยนาท 
 

15 โครงการสร้างความตระหนักรู้ การ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ ให้แกข่้าราชการ
กลุ่มเสี่ยงของจังหวัดชัยภูม ิ

คน 200 0.1555 ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่สามารถ
น าความรู้ไปใช้ในการปฏบิัติ
ราชการด้วยความโปร่งใส
สุจริต ร้อยละ 100 

ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของส่วน
ราชการในจังหวัดชยัภูม ิมีความรู้
เกี่ยวกบัระเบียบ กฎหมาย ที่
เกี่ยวขอ้งกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ระเบียบพัสดุ การจัดซ้ือจัดจา้ง
ระเบียบ/วธิีการทางงบประมาณ 
และน ามาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเพื่อปอ้งกัน
ปราบปรามการทุจริต 

 0.1555   ชัยภูม ิ
 

16 โครงการการอบรมให้ความรู้ ปลูก
จิตส านึกในการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

คน 158 0.1031 1. ร้อยละ 85 ของเจ้าหน้าที่
ส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 
และเกษตรกรเครือข่ายของ
ส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 
มีความรู้ความเข้าใจเรืองการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
2. ร้อยละ 85 ของเจ้าหน้าที่
ส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 
และเกษตรกรเครือข่ายของ
ส านักงานเกษตรกรจังหวัด
ชุมพร ร่วมเป็นเครือข่ายการ
เฝ้าระวังติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 

ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตที่
เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ของส านกังานเกษตร
ชุมพร 

 0.1031   ชุมพร 
 

17 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ข้าราชการต้านโกง 

คน 300 0.2250 ข้าราชการจ านวน 300 คน  -  0.2250   เชียงราย 
 

18 โครงการสร้างค่านิยมและปลูก
จิตส านึกในการปฏิบัติงานให้
บุคลากรของรัฐจังหวัดเชียงราย 

คน 300 0.2274 บุคลากรจ านวน 300 คน -  0.2274   เชียงราย 
 



18 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ 

(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วย 
งาน หน่วย

นับ 
ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

19 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
สมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัด
เชียงใหม่ สู่ความเป็นเลิศ 

คน 75 0.1466 ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 75 
คน 

ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 75 
คน เกิดความเข้าใจและมี
จิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใส ประชาชน
ได้รับการบริการที่รวดเร็ว เสมอ
ภาค และเป็นธรรมจาก
หน่วยงานของรัฐ 

 0.1466   เชียงใหม่ 
 

20 โครงการท้องถิ่นก้าวไกลหัวใจธรร
มาภิบาล  

คน 400 0.4000 ร้อยละของระดับความความ
พึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

1. มีการขับเคลื่อนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
2. มีการบูรณาการกระบวนการ
ท างานและสร้างภาคเครือข่าย
ภาคประชาชนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 0.4000   ตรัง 
 

21 โครงการฝึกอบรม “เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนและปลุก
จิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส” 

คน 100 0.1660 ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน
และสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
ตามระเบียบและไม่เกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนในหนว่ยงาน 

 0.1660    ตราด 

22 โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อนของ
เจ้าหน้าทีภ่าครัฐจังหวัดตาก 

คน 150 0.1444 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มมากขึ้น 

-  0.1444   ตาก 

23 โครงการส านึกข้าราชการจังหวัด
ตากไม่โกง 

คน 150 0.1708 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มมากขึ้น 

-  0.1708   ตาก 

24 โครงการการเสริมสร้างความรู้การ
ด าเนินงานตามโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
จังหวัดนครนายก 

คน 200 0.2048 เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
บริหารส่วนภูมภิาคและสว่น
ราชการสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครนายกมีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักเกณฑ์ประเมิน และ
การปฏิบัติราชการตาม
แนวทางได้อย่างถกูต้อง 

ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

 0.2048   นครนายก 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ 

(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วย 
งาน หน่วย

นับ 
ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

25 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ป้องกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

คน 300 0.2356 ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 ได้รับความรู้ใน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

บุคลากรมีความตระหนกัรู้ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

0.2356    นครปฐม 
 

26 โครงการฝึกอบรม เร่ืองการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

คน 400 0.1772 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน 200 คน / รุ่น (อบรม 
จ านวน 2 รุ่น) หรือไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

สามารถแยกแยะเร่ืองประโยชน์
ส่วนตัวออกจากประโยชน์
ส่วนรวมได้และปฏบิัติหน้าที่ดว้ย
ความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสยึด
หลักคุณธรรม 

 0.1772   นครพนม 
 

27 โครงการอบรมการด าเนินโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

คน 185 0.1673 1. จ านวนบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม
โครงการ 
2. ระดับคะแนนที่เพิ่มขึ้นของ
การตรวจประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เข้าร่วมโครงการ มีความ
ตระหนักในเรื่องคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
2. บุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ มี
ความรู้ความเข้าใจการตรวจ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น Intergrity and 
Transparency  

0.1673    นครศรีธรรมราช 
 

28 โครงการข้าราชการนครศรีฯ มี
คุณธรรมจริยธรรม และยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

คน 200 0.1500 จ านวนเร่ืองร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 
80  

ข้าราชการพลเรือนจังหวัด
นครศรีธรรมราชยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
การด าเนินชีวิตและการปฏิบัติ
ราชการ ลดการทุจริตคอรัปชั่น 

  0.1500  นครศรีธรรมราช 
 

29 โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐและเสริมสร้างธรรมา- 
ภิบาล 

คน 1,000 0.4674 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80) 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจในเนื้อหารายละเอยีด
ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อยา่ง
ถูกต้อง  

0.4674    นครสวรรค์  
 

30 โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างให้
ความรู้ด้านการปอ้งกัน ปราบปราม

คน 300 0.2216 ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 
320 คน 

1. ข้าราชการและเจา้หน้าที่ของ
รัฐมีความรู้ ความเข้าใจในด้าน

 0.2216   นนทบุรี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ 

(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วย 
งาน หน่วย

นับ 
ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

การทุจริตและประพฤติมิชอบใหก้ับ
ข้าราชการ และเจา้หน้าทีข่องรัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จังหวัดนนทบุร ี

การป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบมาก
ยิ่งขึ้น 
2. ข้าราชการและเจา้หน้าที่ของ
รัฐให้บริการประชาชนด้วยความ
โปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชนในการให้บรกิารของ
ภาครัฐ 
3. ข้าราชการและเจา้หน้าที่ของ
รัฐ มีความเข้าใจและตระหนักถึง
ผลเสียของการทุจริตและโทษที่
จะได้รับจากการทุจริต 

31 โครงการยกระดับบุคลากรภาครัฐ
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไร้
คอร์รัปชั่น 

คน 300 0.1582 บุคลากรภาครัฐภาคประชา
สังคม ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน 

บุคลากรภาครัฐภาคประชาสังคม 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 

 0.1582    นราธิวาส 
 

32 โครงการส่งเสริมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

คน 420 0.2968 หน่วยงานผา่นการประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 80  0.2968   น่าน 
 

33 เสริมสร้างการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

คน 150 0.2315 ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจิตในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงค่านิยมและ
ทัศนคติและต่อต้านการทุจริต
ในภาครัฐ 

1. ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานราชการ หน่วยงาน
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
สถาบันการศึกษาใน 
จังหวัดบึงกาฬที่เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมสัมมนาเข้าใจระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจิตในการปฏิบัติงาน เพิ่มมากขึ้น 
 

 0.2315   บึงกาฬ 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ 

(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วย 
งาน หน่วย

นับ 
ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

      2. ข้าราชการเจ้าหนา้ที่ของ
หน่วยงานราชการ หน่วยงาน
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
สถาบันการศึกษาในจังหวัดบึง
กาฬตระหนักและให้ความส าคัญ
ในการประพฤติปฏิบัติตนโดยยึด
หลัก คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวังและการตรวจสอบการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

      

34 โครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องวินัย
ข้าราชการและการด าเนินการทาง
วินัยแก่เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 

คน 150  0.0759 ร้อยละของหวัหน้าสว่น
ราชการ บุคลากร และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม ไม่มีเรื่องร้อง
เกี่ยวกบัการประพฤติปฏิบัติ
ตนผิดวินัยและทุจริต 100 % 

หัวหน้าสว่นราชการ บุคลากร 
และเจ้าหนา้ที่ของรัฐในจังหวัด
บุรีรัมย์ มีความรู้เกีย่วกับระเบียบ 
กฎหมาย วินัยข้าราชการ การ
สืบสวน การด าเนินการทางวินัย
อย่างร้ายแรงและไม่ร้ายแรงและ
สามารถน าไปปฏิบัติงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบได้ 100 % 

 0.0759   บุรีรัมย์ 
 

35 โครงการปลูกจิตส านึกและให้
ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

คน 200 0.0954 ร้อยละของหวัหน้าสว่น
ราชการ บุคลากร และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกบัการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ 100 % 

หัวหน้าสว่นราชการ บุคลากร 
และเจ้าหนา้ที่ของรัฐในจังหวัด
บุรีรัมย์ มีจิตส านกึในการท า
ความดี ละชัว่ กลวับาป มี
บทบาทและมีสว่นร่วมในการ
สร้างบุรีรัมย์ให้โปร่งใส และมี
ความรู้ด้านการปอ้งกัน
ปราบปรามการทุจริต และ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในจังหวัด 
 

 0.0954   บุรีรัมย์ 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ 

(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วย 
งาน หน่วย

นับ 
ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

36 โครงการเสริมสร้างความรู้บุคลากร
ภาครัฐ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

คน 350 0.2137 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม
ที่สามารถน าความรู้ในเรื่อง
ของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตไปปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ประชาชนได้รับบริการที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 

 0.2137   ปทุมธาน ี
 

37 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
บุคลากรภาครัฐจังหวัดปทุมธาน ี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คน 350 0.2137 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม
ที่สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรมไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ 

ประชาชนได้รับบริการที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 

 0.2137   ปทุมธาน ี
 

38 โครงการเสริมสร้างความรู้และ
จิตส านึกในการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้แก่นกัเรียน
ในสถานศึกษา "เยาวชนรุ่นใหม่ 
หัวใจสุจริต" 

         ประจวบ- 
คีรีขันธ์ 

 

กิจกรรมที่ 1 ค่ายอบรมเสริมสร้าง
ความรู้และจิตส านกึในการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริตให้แก่
นักเรียนในสถานศึกษา "เยาวชนรุ่น
ใหม่ หัวใจสจุริต" 

คน 200 0.2950 ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนเป้าหมายของโครงการ 

เยาวชนรุ่นใหม่ มีความรู้ มี
จิตส านึกในการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต สามารถ
แยกแยะผลประโยชน์สว่นตน
และผลประโยชน์สว่นรวมได้ร่วม
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

  0.2950   

กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้และ
ปลูกฝังค่านิยมต่อต้านการทุจริต 

คน 3,200 0.1748 ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนเป้าหมายของโครงการ 

เยาวชนรุ่นใหม่ มีความรู้ มี
จิตส านึกในการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต สามารถ
แยกแยะผลประโยชน์สว่นตน
และผลประโยชน์สว่นรวมได้ร่วม
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

  0.1748   

39 โครงการเสริมสร้างความรู้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อความสุจริตโปร่งใส
แก่เจ้าหนา้ที่ภาครัฐ 

คน 200 0.2298 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหา
ตามหลักสูตรมากขึ้น 
(เป้าหมายรอ้ยละ 80) 

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการ
อบรมสามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและถา่ยทอดความรู้
ให้แก่บุคลากรในหนว่ยงาน 
(เป้าหมายรอ้ยละ 65) 

 0.2298   ปราจีนบุร ี

40 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จังหวัดปัตตาน ี

คน 500 0.2426 มีผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่จังหวัดก าหนด 

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น
สามารถปฏบิัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง 

 0.2426   ปัตตานี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ 

(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วย 
งาน หน่วย

นับ 
ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

41 โครงการ อบรมบุคลากรเพื่อสร้าง
ค่านิยมและปลกูจิตส านึกในการ
ปฏิบัติงาน 

คน 300 0.2108 - -  0.2108   พระนคร-
ศรีอยุธยา 

 
42 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

คน 60 0.5450 ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่
ก าหนด 

เครือข่ายอุตสาหกรรมมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและรณรงค์ให้
ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 0.0450   พังงา 
 

43 โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

คน 200 0.1167 บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และให้ตระหนกัถึง
ความส าคัญของคุณธรรมและ
ความโปร่งใส และเข้าใจการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

การประเมินด้านการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) เป็นไปตามที่ก าหนด และ
สามารถตรวจสอบความโปร่งใส
ได้ 

 0.1167   พัทลุง 

44 โครงการปลกจิตส านึก โค่นทุจริต คน 90 0.1610 เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการมีความเข้าใจปัญหา
คอร์รัปชั่น 

เยาวชนได้รับการปลกูฝัง
จิตส านึกในการต่อตา้นการทุจริต 
และรับทราบรูปแบบในการทุจริต
ในแต่ละระดับ รวมทั้งผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการทุจริต         
อันเป็นการขัดขวางความ
เจริญก้าวหนา้ของประเทศ      
ท าให้เยาวชนมีจิตส านึก           
มีความซ่ือสัตย์ สุจริต 

  0.1610  พัทลุง 

45 โครงการเสริมสร้างความรู้ในการ
ป้องกันการทุจริตแก่ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจา้งประจ าของ
ส่วนราชการ และขา้ราชการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร 
ประจ าป ี2561 

คน 700 0.3000 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ใน
การป้องกันการทุจริตเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 

ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มี
ความสุจริตโปร่งใสปราศจาก
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 0.3000   พิจิตร 
 

46 โครงการเสริมสร้างความรู้และการมี
ส่วนร่วมแก่เจา้หน้าที่ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

คน 200 0.1336 จ านวนของผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 70  

เจ้าหน้าที่รัฐมีความรู้เกีย่วกบั
ระเบียบ กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน การ
ตรวจสอบหนี้สิน ทรพัย์สิน 

 0.1336   พิษณุโลก 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ 

(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วย 
งาน หน่วย

นับ 
ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ระเบียบพัสดุ การจัดซ้ือจัดจา้ง
ระเบียบ/วธิีการทางงบประมาณ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง   
มีค่านิยมและจิตส านึกที่ดีการ
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  
ร้อยละ 70 

47 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) จังหวัดเพชรบุร ี

คน 150 0.1000 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม -     เพชรบุร ี

48 โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหัวหนา้ส่วนราชการในจังหวัด
เพชรบุร ี

คน 150 0.1000 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม -     เพชรบุร ี

49 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ข้าราชการต้านโกง 

คน 250 0.1911 ความพึงพอใจผู้เข้าอบรม>=
75% 

   0.1911  เพชรบูรณ ์

50 โครงการอบรมให้ความรู้และแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

คน 200 0.0926 จ านวนขา้ราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดแพร่ 
ได้เข้ารับการอบรมจ านวน 
200 คน ครอบคลุมทั้งส่วน 
ราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในจังหวัดแพร่ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
และมีการเตรียมความพร้อมใน
ด้านต่างๆ และท าให้เกิดการ
ยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน รวมถึง
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 

 0.0926    แพร ่
 

51 โครงการเสริมสร้างความรู้ในการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใหแ้ก่บุคลากรฝ่าย
ปกครอง จังหวัดแพร่ 

คน 1,300 0.3685 ร้อยละของบุคลากรฝ่าย
ปกครองที่ไม่มีการกระท า
ทุจริตและประพฤติมิชอบต่อ
หน้าที ่

ลดการเสียหายที่เกิดจากการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ มิให้
ขยายวงกว้างออกไป ภาครัฐ
สามารถด าเนินโครงการต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ เกิด

 0.3685    แพร ่
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ 

(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วย 
งาน หน่วย

นับ 
ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ผลสัมฤทธิ์ต่อการบริหารราชการ
แผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล 

52 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธภิาพ
การบริหารงานด้านพัสดุ จังหวัด
แพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561" 

คน 180 0.0850 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้า
รับการอบรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80  

1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-GP) 
ของส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัด
แพร่ สามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ปฏิบัติงานและบรหิารจัดการได้
อย่างถูกตอ้งและมีประสิทธภิาพ 
2. ลดความผิดพลาดในการ
ด าเนินการตามขั้นตอนของ
ระเบียบ สามารถติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานในแต่
ละขั้นตอน กอ่ให้เกิด
ประสิทธิภาพและโปร่งใส 
3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
ปฏิบัติหน้าที ่ให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน า ตอบข้อหารือใหก้ับผู้ที่
เกี่ยวขอ้งได้ 

 0.0850   แพร ่
 

53 โครงการการออกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดิน 

คน 100 0.0736 ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการออก
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
จ านวน 100 คน เขา้รับการ
อบรมฯ  

เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถน าความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงานการออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินได้อย่างถูกต้อง 

 0.0736   ภูเก็ต 

54 โครงการฝึกอบรมการจัดหาพัสดุ
ตามพระราชบัญญัตกิารจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ของจังหวัดภูเก็ต 

คน 100 0.1202 ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่พนกังาน 
ลูกจ้างของทุกส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้งในการจัดซ้ือจัดจา้ง
ตามพระราชบัญญัตกิารจัดซ้ือ
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560ในจังหวัด
ภูเก็ต จ านวน 100 คน เขา้
รับการอบรม 

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ จ านวน 
100 คน มีความรู้ความเข้าใจ
และทราบถึงวธิีการปฏิบัติ
ขั้นตอนและตระหนกัถึงบท
ก าหนดโทษอันเกิดจากการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 0.1202    ภูเก็ต 

55 โครงการเสวนา เร่ือง การปลกู
จิตส านึกให้หยุดทุจริตคิดโกงชาต ิ

คน 200 0.1897 เด็กและเยาวชนข้าราชการ
พนักงานเจ้าหนา้ที่ และ

ผู้เข้าร่วมเสวนาฯ จ านวน 200 
คนมีความรู้ความเข้าใจและมี

 0.1897   ภูเก็ต 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ 

(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วย 
งาน หน่วย

นับ 
ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ประชาชน จ านวน 200 คน
เข้ารับการเสวนาฯ จัดท าสื่อ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการ
รณรงค์ต่อต้านการทุจริตของ
จังหวัดภูเก็ต 

ค่านิยม จิตส านกึ มีเครือข่าย 
และมีสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
รณรงค์การต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นของจังหวัดภูเก็ต 

56 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
เพื่อน าจังหวัดมหาสารคามใส
สะอาด 

คน 1,340 0.4750 - จ านวนกลุ่มเปา้หมายที่เข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
 

1. จนท.ของรัฐมีความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความ
โปร่งใส 
2. จนท.ของรัฐทุกระดับมีค านิยม
และจิตส านึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
3. มีแนวทางในการป้องกันการ
ทุจริตของหน่วยงานภาครัฐทุก
ระดับ 
4. ภาคประชาสังคมตระหนักถึง
ความส าคัญของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
5. เกิดความคุ้มค่าในการบริหาร   

  จัดการงบประมาณภาครัฐ 

 0.4750   มหาสารคาม 

 

กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และป้องกันการทุจริต  
(2 รุ่น) 

คน 950 0.2366 จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

  0.2366    

กิจกรมที่ 2 สร้างเยาวชนต้นกล้า
ความดี 

คน 80 0.0921 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

   0.0921   

กิจกรรมที่ 3 ชาวเกษตร
มหาสารคาม ตามรอยเท้าพ่อ อย่าง
พอเพียง 

คน 90 0.0431 จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

  0.0431    

กิจกรรมที่ 4 เสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 

คน 220 0.1032 ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินการ
ทางวินัย และสามารถ
ด าเนินการทางวินยัได้ตาม

  0.1032    
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ 

(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วย 
งาน หน่วย

นับ 
ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กระบวนการ/ขั้นตอนของ
กฎหมาย 
2. ปัญหาขอ้พิพาท การ
ฟ้องร้องคดีปกครอง และการ
กระท าผิดในสถานศึกษาลดลง 

57 โครงการปลูกจิตส านึกจริยธรรม
และคุณธรรมด้านการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ 

คน 150 0.1970 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 
2. จ านวนเครือขา่ยด้านการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 
3. ร้อยละ 80 ที่เพิ่มขึ้นของ
บุคลากรร่วมต้านทุจริต 

1. จังหวัดมุกดาหารปราศจาก
การทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ 
2. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

 0.1970   มุกดาหาร 
 

58 โครงการสร้างค่านิยมและปลูก
จิตส านึกการปฏิบัติงานดว้ยความ
โปร่งใสของบุคลากรภาครัฐ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

คน 100 0.0810 ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการ
ทดสอบหลังการฝึกอบรม 
(Post test) ร้อยละ 80  

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 
ราย ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
มีจิตส านึกที่ดีในการให้บรกิาร 
ส่งผลให้มีการให้บริการที่รวดเร็ว 
เสมอภาค และเป็นธรรม เกิด
ความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

0.0810    แม่ฮ่องสอน 

59 โครงการผลิตและเผยแพร่ส่ือในการ
ตระหนักถึงปัญหาทจุริต 

คน 1,500 0.1250 1. ส่วนราชการทุกภาคส่วนมี
ความตระหนักในผลเสียหาย
ร้ายแรงจากการเกิดคอร์รัปชั่น
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 
2. ร้อยละของจ านวนข้อ
ร้องเรียนการทุจริตลดลง 

1. ส่วนราชการทุกภาคส่วนมี
ความตระหนักในผลเสียหาย
ร้ายแรงจากการเกิดคอร์รัปชั่น
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
2. ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริต
ร้อยละ 0 

  0.1250   ยะลา 

60 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ จ.ยะลา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คน 200 0.1898 จ านวนของผู้เข้าร่วมมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการ
ประเมินคุณธรรม ผ่านเกณฑ์
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผู้เข้าร่วมการประเมินผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 0.1898    ยะลา 

61 โครงการสร้างค่านิยมและปลูก
จิตส านึกในการปฏิบัติงานด้วยหลกั
ธรรมาภิบาล 

คน 500 0.3595 มีผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยยกว่า 
ร้อยละ 80 

ส่วนราชการมกีารเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการท างานดว้ยหลกั
ธรรมาภิบาล 

 0.3595    ยโสธร  
 

62 โครงการเสริมสร้างการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการ

คน 300 0.1548 ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารว่ม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจและ
สามารถปฏบิัติงานตามกฎ 

0.1548    ร้อยเอ็ด 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ 

(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วย 
งาน หน่วย

นับ 
ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ปฏิบัติงานให้กับบุคลากรภาครัฐ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้อย่าง
ประสิทธิภาพ 

63 โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" 

คน 900 0.2952 ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารว่ม
อบรมโครงการ 
- นักเรียน 
- นักศึกษา 

ผู้เข้าอบรมได้รับการปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อกระตุ้น
ให้เกิดความสนใจเรื่องความ
ซ่ือสัตย์สุจริต 

- 0.2952 - - ร้อยเอ็ด 
 

64 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

คน 350 0.1960 ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการ
ประเมินไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80 

1. เจ้าหน้าทีข่องรัฐมีความรู้
เกี่ยวกบัระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติราชการ 
และการปอ้งกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ
มากขึ้น สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
ราชการอย่างมีประสิทธภิาพ 
2. เจ้าหน้าทีข่องรัฐปฏิบัติ
ราชการและบรหิารงานตามหลกั
ธรรมาภิบาลเพื่อร่วมสร้างสังคม
ไม่ทนต่อการทุจริต 

0.1960    ระนอง 

65 โครงการ "หนึ่งหน่วยงาน หนึ่ง
กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
"เพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต" 

คน 50 0.0020 ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการ
ประเมินไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80 

เจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับมี
ค่านิยมและจิตส านึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
ประชาชนได้รับการบริการที่
รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม
จากหนว่ยงานของภาครัฐ 
ป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
ภาครัฐในทุกระดับ เกิดความ
คุ้มค่าในการบริหารจัดการ
งบประมาณภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 0.0020   ระนอง 

66 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
ด าเนินการทางวินยั 

คน 70 0.0844 ไม่ต่ ากว่า 56 คน (80%) -  0.0844   ระยอง 
 

67 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจที่
เกี่ยวกบัพระราชบญัญัติการจัดซ้ือ

คน 290 0.4077 ร้อยละ ร้อยละ 100  0.4077   ราชบุร ี
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ 

(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วย 
งาน หน่วย

นับ 
ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

จัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกฎหมาย 
ที่เกี่ยวขอ้งกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

68 โครงการสร้างจิตส านึกร่วมกันใน
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในทุกภาคส่วน จังหวัดราชบุร ี

คน 300 0.1498 ร้อยละ ร้อยละ 100  0.1498   ราชบุร ี
 

69 โครงการสร้างค่านิยมและปลูก
จิตส านึกการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จังหวัดลพบุร ี

คน 400 0.2700 ร้อยละ 80 เจ้าหน้าที่ของรัฐท่ีเข้าร่วม
โครงการสร้างค่านิยมและ
จิตส านึกการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
จังหวัดลพบุรี มีทัศนคติที่ดี มี
ความรู้ และน าความรู้มาใช้
ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

- 0.2700 -  - ลพบุร ี
 

70 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ขา้ราชการจังหวัดล าพูน
ใสสะอาด   

คน 150 0.0950 จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความ
มุ่งมั่นและมีความซ่ือสัตย์สุจริต 

 0.0950    ล าพูน 

71 โครงการประชาสัมพันธป์้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ จังหวัดเลย 

คน 50 0.0750 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ
อบรม ได้รับความรู้และความ
เข้าใจ การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤต-ิ 
มิชอบ 

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัค่านิยมและทัศนคติ
ต่อต้านการทุจริต 

  0.0750   เลย 

72 โครงการ เยาวชนรุ่นใหม ่หวัใจสี
ขาว จังหวัดเลย 

คน 200 0.1170 ร้อยละ 80 ของเยาวชนที่เข้า
รับการอบรมเกิดจิตส านกึและ
ตระหนักถึงความร้ายแรงของ
ปัญหาการทุจริต 
 
 
 

เยาวชนที่เข้ารับการอบรมเกิด
จิตส านึกและตระหนักถึงความ
ร้ายแรงของปัญหาการทุจริต 

 0.1170    เลย 

73 โครงการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง

คน 400 0.2976 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและเจ้าหน้าที่
พัสดุของส่วนราชการประจ า

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดซ้ือ
จัดจ้างและเจ้าหน้าที่พัสดุของ
ส่วนราชการประจ าจังหวัด 

0.2976    สกลนคร  
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ 

(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วย 
งาน หน่วย

นับ 
ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 แก่เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ
การจัดซ้ือจัดจา้งและเจ้าหนา้ที่พัสดุ
ของส่วนราชการประจ าจังหวัด 
อ าเภอ หน่วยงานการศึกษา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
จังหวัดสกลนคร 

จังหวัด อ าเภอ หน่วยงาน
การศึกษาและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร 
มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสด ุ

อ าเภอ หน่วยงานการศึกษาและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดสกลนคร สามารถน า
ความรู้เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจา้ง
และการบริหารพัสดุไป
ประยุกต์ใช้ตามสภาวการณ์ใน
การปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

74 โครงการพัฒนาจิตส านึกให้มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในจังหวัดสกลนคร 

คน 110 0.1126 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความรู้ความเข้าใจถึง
ผลกระทบจากการคอร์รัปชัน
และรู้เท่าทันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความตระหนัก
ถึงผลกระทบจากการคอร์รัปชัน 
และสามารถปฏิบัติหนา้ที่ราชการ
ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย และรู้เท่าทัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

0.1126    สกลนคร  
 

75 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ปลกูและปลกุจิตส านึก
ต่อต้านโกง หา่งไกลการทุจริต 
ภายใต้ "ข้าราชการไทยไร้ทุจริต" 

คน 600 0.3066 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
อบรมสามารถคิดอยา่งมี
เหตุผล รู้จักผิดชอบชั่วด ีมี
คุณธรรมจริยธรรม ต่อต้านคน
โกง 

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถปฏิบัติ
ราชการและปฏิบัติตนตาม
ค่านิยมที่ดีและมีจิตส านกึ 
ต่อต้านการทุจริต 

 0.3066   สงขลา 
 

76 โครงการรู้กฎหมาย ปอ้งกันกลโกง 
ในหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดสตูล 

คน 150 0.8850 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
เกี่ยวกบักฎหมาย มาตรา 
100 มาตรา 103 มาตรา 
103/7 

บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชน มีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย มาตรา 100 มาตรา 
103 มาตรา 103/7 

 0.8850    สตูล 

77 โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อปลกู
จิตส านึก ดา้นคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐมีจิตใจเข้มแข็ง ร่วมกัน
ต่อต้านการทุจริต 

คน 150 0.1625 ร้อยละ 70 มีหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการด าเนินชวีิต 

ข้าราชการมีหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ในการด าเนินชีวิตและ
การปฏิบัติราชการ ลดการทุจริต
คอร์รัปชัน 
 
 
 

 0.1625    สตูล 

78 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

คน 200  0.1222 ร้อยละ 60 ของบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการมีความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ

หน่วยงานภาครัฐมีความตระหนกั
และเร่งด าเนินการพัฒนาองค์กร
เพื่อน าไปสู่การเป็นองค์กรที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใสเป็นที่

  0.1222   สมุทรปราการ 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ 

(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วย 
งาน หน่วย

นับ 
ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

ยอมรับของประชาชน 

79 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการ
ด าเนินการทางวินยั และระเบียบที่
เกี่ยวขอ้งกับการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน 

คน 120 0.0760 ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัวินยั และ
การด าเนินการทางวินัย
ตลอดจนระเบียบที่เกีย่วขอ้ง
กับการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และผลประโยชน์ทบัซ้อน 

เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด
สมุทรสงครามได้รับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวินัย และการ
ด าเนินการทางวินยัตลอดจน
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์
ทับซ้อนเป็นการให้ความรู้เชิง
ป้องกันการทุจริต 

 0.0760    สมุทร 
สงคราม 

 

80 โครงการอบรมสร้างเสริมค่านิยม
และปลูกจิตส านกึให้แก่ข้าราชการ
และพนักงานฝ่ายปกครอง  ในพื้นที่
จังหวัดสมุทรสงคราม 

คน 350 0.1878 ข้าราชการ ลูกจา้ง ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในพื้นที ่เป็น
ผู้มีจิตส านึกและค่านยิม
ตระหนักถึงความซ่ือสัตย์สุจริต
ในการปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ตามนโยบายของรัฐบาล 

ราษฏรได้รับประโยชนจ์ากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต มีความเป็นอยู่
อย่างร่มเย็นเป็นสุข 

 0.1878    สมุทร 
สงคราม 

 

81 โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากร
ภาครัฐ เพื่อประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่สุจริตโปร่งใส 

คน 200 0.2500  - จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ร้อยละ 80  0.2500    สระแก้ว 
 

82 โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วนราชการ
บริหารส่วนภูมภิาค 

คน 80 0.0926 เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
บริหารส่วนภูมภิาคในจังหวัด
สระบุรีมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์การประเมินและ
การปฏิบัติราชการตาม
แนวทางได้อย่างถกูต้องผ่าน
การประเมินผลหลักการอบรม
เชิงปฏิบัติการ ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 80 

-  0.0926   สระบุรี 
 

83 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและสร้างจิตส านกึด ี

คน 100 0.1200 กิจกรรมที่ 1 : ข้าราชการ 
และเจ้าหนา้ที่ของรัฐที่ ได้รับ
ความรู้และพัฒนาตนเองให้มี
จิตส านึกในการเป็นขา้ราชการ

-  0.1200   สระบุรี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ 

(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วย 
งาน หน่วย

นับ 
ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ที่ดีปฏบิัติตนตามแนวทางที่
ถูกต้อง 
กิจกรรมที ่2 : ผู้ที่ปฏิบัติตนดี 
มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ได้รับการยกยอ่ง ส่งเสริมให้
เป็นตัวอย่างแก่บุคคลทั่วไปมี
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ ์

84 โครงการ ส่งเสริมการสร้างจิตส านึก
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมให้
สังคมไทยไม่โกงต่อต้านการทุจริต 

คน 410 0.3879 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

จังหวัดสิงห์บุรีมีเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริตเพิ่มขึ้น 

 0.3879   สิงห์บุร ี

85 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน
ป้องกันและปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

คน 100 0.0476 ข้าราชการเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคมได้รับการเสริมสร้าง
ความรู้ 

  0.0476   สุโขทัย 
 

86 โครงการจังหวัดสุพรรณบุรีปลอด
การทุจริต 

คน 200 0.1046 บุคลากรภาครัฐในจังหวัด
สุพรรณบุรีเข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 

บุคลากรภาครัฐในจังหวัด
สุพรรณบุรีบูรณาการความ
ร่วมมือในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม
ภายใต้หลกัธรรมาภิบาล เพื่อ
ป้องกันและลดช่องโอกาสการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 0.1046   สุพรรณบุร ี

87 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชพี
ข้าราชการ (ข้าราชการกลุ่มเสี่ยง) 

คน 150 0.1020 จ านวนขา้ราชการที่ถูก
ร้องเรียนหรือด าเนินการกรณี
ทุจริตประพฤติมิชอบลดลง
จากปีที่ผา่นมา 

ข้าราชการในกลุ่มที่เสี่ยงต่อการ
ทุจริตได้รับการส่งเสริมและปลูก
จิตส านึก ตลอดจนมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน มี
ความตระหนักรู้ต่อการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันและมีฐาน
ความคิดในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ 

 0.1020   สุราษฎร์
ธาน ี

 

88 โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม และวินัย 
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  
จ.สุรินทร์ โดยน าหลกัธรรมทาง

คน 900 0.1674 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม และวินัย 
ข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม และวินัย 
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
จังหวัดสุรินทร์ ได้รับความรู้ 

 0.1674   สุรินทร์ 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ 

(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วย 
งาน หน่วย

นับ 
ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พระพุทธศาสนามาใช้เพื่อปฏิบัติ
ราชการเพื่อประชาชน 

ความรู้ ความเขา้ใจด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยา
ของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็น
ข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ  

ความเข้าใจเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม และน าหลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

89 โครงการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต ปรับความคิดในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ จังหวัด
หนองบัวล าภ ู

คน 220 0.1038 ร้อยละ 80 ของอาสาสมัคร
คุมประพฤติ/เครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน/บุคลากรของ
รัฐในพื้นที่จังหวัด
หนองบัวล าภูมีความเขา้ใจ
แนวทางและมาตรการในการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 

มีอาสาสมัครคุมประพฤติ/
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน/
บุคลากรของรัฐในพื้นที่จังหวัด
หนองบัวล าภูผ่านการอบรม 

 0.1038   หนองบัว
ล าภ ู

90 โครงการอบรมสร้างเกียรติภูมิ
ข้าราชการ "การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 

คน 300 0.8770 ร้อยละ 80 -  0.8770   อ่างทอง 
 

91 โครงการสร้างเสริมความรู้และปลูก
จิตส านึกในการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุเพื่อตอ่ต้านการ
ทุจริตการจัดซ้ือจัดจา้งภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คน 471 0.2483   0.2483     อุทัยธาน ี
 

กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมหลักสูตร 
"การจัดซ้ือจัดจา้ง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ" ส าหรับเจา้หน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงาน
ภาครัฐใน จ. อุทยัธาน ี

คน 268 0.1616 - จ านวนผู้เข้ารับการอบรม
จ านวน 268 คน 
- ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรมน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90  

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 
268 คน สามารถปฏิบัติงานการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
ค านึงถึงความคุ้มค่า โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ตรวจสอบได้  
 

0.1616    อุทัยธาน ี
 

กิจกรรมที่ 2 การเสวนาวิชาการ
เร่ือง "ข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ เพื่อการพัฒนาจังหวัด
อุทัยธานี"  

คน 203 0.0867 - จ านวนผู้เข้ารับการอบรม
จ านวน 268 คน 
- ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรมน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนา 
จ านวน 203 คน มจีิตส านึกใน
การปฏิบัติงานและการบริหาร
จัดการพัสดุภาครัฐ ตลอดจนมี
แนวทางในการลดการทุจริตการ

0.0867    อุทัยธาน ี
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ 

(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วย 
งาน หน่วย

นับ 
ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

จัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ 

92 โครงการประชุมเสวนาปลูก
จิตส านึก ค่านยิม คุณธรรม 
จริยธรรมและสร้างวินยัการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ จังหวัด
อุบลราชธาน ี

คน 600 0.3547 ผู้เข้ารับการอบรม 600 คน -  0.3547   อุบลราชธานี 

 

93 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของจังหวัด
อ านาจเจริญ 

คน 150 0.1100 ร้อยละ 100 ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการปอ้งกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ลดการทุจริตประพฤตมิชอบ 
2. สามารถแก้ข้อกล่าวหาเร่ือง
ความล าเอียงได้ง่าย 
3. แสดงความยึดมั่นในหลักธรร
มาภิบาล 
4. ประชาชนและผูป้ระกอบการ
เช่ือมั่นว่าหนว่ยงานปฏิบัติหนา้ที่
อย่างเป็นธรรมและไม่มี
ผลประโยชน์แอบแฝง 

 0.1100   อ านาจ 
เจริญ 

94 โครงการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

คน 100 0.0321 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ทดสอบความรู้ในเร่ืองที่อบรม 

ข้าราชการเกิดจิตส านึกเครือข่าย
ร่วมเป็นภาคีเฝ้าระวัง เป็นพลัง
ขับเคลื่อนสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

 0.0321   อ านาจ 
เจริญ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน  
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการ
ปฏิบัติราชการบนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

คน 500 4.2060 จ านวนบุคลากรในสังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่
เข้ารับการอบรม 

500   0.8507   2.1390    0.8507   สถ. 

2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและต่อตา้นการทจุริตตาม
แนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
ให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

คน 1,250 4.9688 จ านวนบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับ
การอบรม 

    1,250   3.7462     1.2226   สถ. 

3 โครงการปลูกค่านิยมและจิตส านึก
โดยยึดแนวเศรษฐกิจพอเพยีงตาม
ศาสตร์พระราชา  

คน 60  0.1054 ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 ได้รับความรู้ใน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  

บุคลากรมีความตระหนกัรู้ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

   0.1054   นครปฐม 
 

4 โครงการปลูกจิตส านึกและสร้าง
ค่านิยมต่อต้านการทุจริตและสร้าง
ภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิตดว้ย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

คน 300 0.1582 บุคลากรภาครัฐได้รับการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม
และมีจิตส านึกที่ดีในการปฏบิัติ
หน้าที ่

สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
ค่านิยมและปลกูจิตส านึกให้กับ
บุคลากรภาครัฐให้ปฏิบัติงานดว้ย
ความโปร่งใส เต็มใจบริการ เสมอ
ภาค เป็นธรรม และมี
ประสิทธิภาพ 

 0.1582   นราธิวาส 
 

5 โครงการสร้างค่านิยมและจิตส านกึ
บุคลากรของจังหวัดสมุทรสาครโดย
น าแนวทางตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาอยา่งยั่งยืน มาประยกุต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน       

คน 150 0.2250 จ านวนเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตของเจ้าหนา้ที่รัฐ
จังหวัดสมุทรสาคร ลดลงร้อย
ละ 10 

-     0.2250   สมุทร 
สาคร 

 

6 โครงการภูมิคุ้มกันป้องกันการทุจริต 
โดยด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

คน 200 0.1046 บุคลากรภาครัฐในจังหวัด
สุพรรณบุรีเข้าร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

บุคลากรทุกภาคส่วนในจังหวัด
สุพรรณบุรีมีความเข้าใจในหลัก
คิดและการปฏบิัติตนในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

 0.1046   สุพรรณบุร ี
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน  
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ (ล้านบาท) หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

เศรษฐกิจพอเพียง และเกิดเจต
คติที่ด ีและยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน เพือ่เป็นภูมิคุ้มกัน
ในการป้องกันการทุจริต เพื่อ
น าไปสู่ “จังหวัดสุพรรณบุรีใส
สะอาด” 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ(ล้าน
บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 โครงการสร้างผู้น าเฝ้าระวังหมู่บ้าน
และชุมชนห่างไกลการทจุริต 

คน 700 0.4231 สมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวังการท
จุรติมีความรู้ ความเขา้ใจ และ
สามารถติดตามสอดส่องการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

ท าให้การทุจริตของหน่วยงาน
ภาครัฐลดลงหรือหายไปจาก
ระบบราชการไทย 

 0.4231   กาฬสินธุ ์
 

2 โครงการสร้างเครือข่ายต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่นโดยการมีส่วนรว่ม
ของประชาชน 

คน 200 0.2000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
อบรมมีส่วนร่วมในการ ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

จังหวัดก าแพงเพชรมีเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริตเพิ่มขึ้น 

 0.2000   ก าแพงเพชร 

 

3 โครงการผนึกพลังประชารัฐ
ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลต่อต้านการ
ทุจริต จ านวน 3 รุ่น 

คน 300 0.2157 1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู ้ความเขา้ใจ 
และความตระหนกัถึงปัญหา
การทุจริต 
2. ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน 
ชุมชนในพื้นที่ มีอาสาสมัคร
ภาคประชาสังคมต่อต้านการ
ทุจริต 
 

1. ประชาชนมีความตระหนักใน
การป้องกันปัญหาการทุจริต และ
มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง 
ติดตาม ตรวจสอบและเกิด
เครือข่ายการด าเนินงานในพื้นที ่
2. ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ลดลง 

0.1855 0.0030   ขอนแก่น 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ(ล้าน
บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

4 โครงการการสร้างเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ตอ่ต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ รุ่นที่ 1  

คน 400 0.4657 1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้เกีย่วกับการ
ประชาสัมพันธข์้อมูลการ
ต่อต้านการทุจริต 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และน าไปเผยแพร ่

กลุ่มเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่ท า
หน้าที่เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ร่วมมือกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์
สื่อสาร สร้างความเข้าใจในพษิ
ภัยการทุจริตให้กับประชาชน 

 0.4657   ขอนแก่น 
 

5 โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายด้าน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในส่วนราชการจังหวัดจันทบุร ี

คน 224 0.1358 เจ้าหน้าที่รัฐ 200 คน   0.1358   จันทบุรี 
 

6 โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนา
เครือข่ายประชารัฐต่อต้านการ
ทุจริต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

คน 250 0.1291 ร้อยละของผู้รับการอบรม 
สัมมนามีความรู้และความ
เข้าใจสถานการณ์ทุจริต 
คอร์รัปชัน 

ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา 
ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และร่วมขับเคลื่อนสร้างสังคม
สุจริต 
 

 0.1291   ฉะเชิงเทรา 
 

7 โครงการสร้างเครือข่ายประชารัฐ
ต่อต้านการทุจริต จังหวัดชยัภูม ิ

คน 300 0.2100 เครือข่ายประชารัฐต่อต้านการ
ทุจริตจังหวัดชัยภูมิ สามารถ
น าความรู้ไปใช้ และเป็นกลไก
ในการต่อต้านการทุจริตได้
อย่างมีประสิทธภิาพ ร้อยละ 
80  

องค์กรต่อต้านการทุจริตของ
จังหวัดมีความเข้มแข็ง 

 0.2100   ชัยภูม ิ
 

8 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และสร้างเครือข่าย
ประชารัฐต้านการทุจริต 

คน 100 0.1010 เจ้าหน้าที่อาสาสมัครคุม
ประพฤติ เครือข่ายยุตธิรรม
ชุมชน ร้อยละ 90 มีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  

เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครคุม
ประพฤติ เครือข่ายยุตธิรรม
ชุมชน ร้อยละ 90 สมัครเป็น
สมาชิกเครือข่ายปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 

  0.1010  ชุมพร 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ(ล้าน
บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

9 โครงการเครือข่ายต้านโกงจังหวัด
เชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

คน 300 0.2250 จ านวนบุคลากรเข้าร่วม
เครือข่ายต้านโกง (300 คน) 

-  0.2250   เชียงราย 
 

10 โครงการสร้างภาคีเครือข่ายเยาวชน
ต่อต้านการทุจริตจังหวัดเชียงใหม ่

คน 250 0.2001 เยาวชนที่เข้ารว่มโครงการ 
จ านวน 250 คน 

เยาวชนที่เข้ารว่มโครงการ มี
ความรู้ ความเขา้ใจและตระหนัก
ถึงการป้องกันการทุจริต  

  0.2001  เชียงใหม่ 
 

11 โครงการสร้างเสริมพฤติกรรม
เครือข่ายร่วมต้านทุจริตจังหวัด
เชียงใหม่ 

คน 125 0.1483 เครือข่ายภาคประชาชนของ  
ก.ธ.จ. ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 125 คน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 125 
คน ได้รับความรู้ ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงการปอ้งกันการทุจริต
ในหน่วยงานภาครัฐ 

  0.1483  เชียงใหม่ 
 

12 โครงการเสริมพลังทุกภาคส่วนร่วม
ต้านทุจริตจังหวัดตรัง 

คน 100 0.1471 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้า
รับการอบรม ไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 
80  

1. จังหวัดมีการขับเคลื่อนการ
ป้องกันและประสานความร่วมมอื
ระหว่างเครือข่ายประชาชนใน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
2. มีการบูรณาการกระบวนการ
ท างานและประสานความร่วมมอื
ระหว่างเครือข่ายภาคประชาชน
ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

 0.1471   ตรัง 

13 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ภาคประชาสังคมในการต่อต้านการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 

คน 100 0.1216 ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้ารว่ม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มมากขึ้น 

-  0.1216    ตาก 
 

14 โครงการขยายผลชุมชนใสสะอาด 
จังหวัดนครพนม 

คน 600   0.4166 1. มีหมู่บ้าน/ชุมชน/กลุ่ม
องค์กรผ่านตัวชี้วัดใน 5 มิติ 
2. กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารว่ม
โครงการ มีความพึงพอใจ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  

1. ต่อยอดและขยายผลพัฒนา
ชุมชนใสสะอาด สู่หมู่บา้น/ชุมชน
และกลุ่มองค์กรบนพื้นที่การ
ด ารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและ
การตระหนักรู้ในพิษภัยของการ
ทุจริตและน าไปสู่การเป็นชุมชน
แห่งความสุขและคุณภาพชีวิตที่ด ี
2. หมู่บ้าน/ชุมชนและกลุ่ม
องค์กรในจังหวัดนครพนม มี

0.4166 
 
 

   นครพนม 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ(ล้าน
บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตน
ตามมาตรฐานทางคุณธรรม มี
การบริหารจัดการเป็นไปตาม
หลักความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

15 โครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
การป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เพื่อรว่มกัน
สร้างโคราชใสสะอาด ในเชิงป้องกัน 
(Prevention Corruption 
System) 

คน 3,200 0.9860 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าการ
ฝึกอบรม จ านวน 3,200 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของ
ประชากรจังหวัดนครราชสีมา 
(จ านวนของประชากรจังหวัด
นครราชสีมา 2,631,435 คน 
ข้อมูล ณ ธันวาคม พ.ศ. 
2559) ได้รับการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจ ปลกูฝัง
ค่านิยมและปลกูจิตส านึก
ร่วมกันเป็นเครือข่ายพลัง
ประชารัฐต่อต้านและปอ้งกัน
การทุจริต มีความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องและเกิดความ
ตระหนักในการปอ้งกันการ
ทุจริต 

ผลที่ได้ต่อเนื่องจากการฝึกอบรม 
กลุ่มเป้าหมายมีความรู ้ความ
เข้าใจและน าความรู้มาใช้
ประโยชน์ และเกิดความ
ตระหนักในการปอ้งกันการทุจริต 
และสามารถขยายผลไปยังบุคคล
ในครอบครัว ในหมู่บ้านและ
ชุมชนที่อยู่โดยรอบตัวตนของ
กลุ่มเป้าหมาย เข้ารว่มเป็น
เครือข่ายป้องกันการทุจริตเป็นวง
กว้าง 

 0.9860   นครราชสีมา 

 

16 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
สร้างจิตส านึกร่วมต้านทุจริตคอร์รัป
ชัน  

คน 360 0.3486 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมกิจกรรมรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและน าไปเผยแพร่ 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
มีความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริต 

 0.0606 0.2880  นครสวรรค์  
 

17 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างเครือข่าย
ประชารัฐต่อต้านการทจุริตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัด
นนทบุรี 

คน 300 0.2216 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
320 คน 

1. ภาคประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจในด้านการปอ้งกัน 
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบมากยิ่งขึ้น 
2. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสร้าง 
เครือข่ายประชารัฐในการเฝ้า
ระวังการทุจริต และสร้างกลไก
การป้องกันการทุจริตอยา่งมี

 0.2216   นนทบุรี 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ(ล้าน
บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ประสิทธิภาพ 

18 โครงการสร้างเครือข่ายประชารัฐ
ต่อต้านการทุจริต 

คน 200 0.1052 บุคลากรภาครัฐ องค์กร
อาสาสมัครมีการสร้าง
เครือข่ายร่วมกัน 

มีการสร้างเครือข่ายต่อต้านการ
ทุจริตในพื้นที่จังหวัดนราธวิาส 

0.1052    นราธิวาส 
 

19 โครงการการสร้างค่านิยมและปลูก
จิตส านึกให้กบับุคลากรสังกัด
กระทรวงยุติธรรมและบุคลากรที่
เกี่ยวขอ้งในจังหวัดบึงกาฬต่อต้าน
การทุจริต ภายใต้ "ข้าราชการไทย
ไร้ทุจริต"  

คน 209 0.1564 ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตและ
ร่วมกันสร้างค่านิยมและ
ทัศนคติต่อต้านการทุจริตใน
ภาครัฐ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีค่านิยม 
ทัศนคติร่วมกันในการต่อต้านการ
ทุจริตในภาครัฐ และสร้าง
เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการ
ทุจริตในภาครัฐ 

 0.1564   บึงกาฬ 
 

20 โครงการสร้างเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมไปสู่
การปฏิบัต ิ

คน 300 0.1344 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
และผ่านการฝึกอบรม ไม่มี
เร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 100 % 

บุคลากรภายในจังหวัด ทั้ง
ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด ปฏิบัติตนและขยาย
เครือข่ายในการปลูกฝังค่านยิม 
คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาความ
ซ่ือสัตย์ ซ่ึงจะช่วยป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบทุกภาคส่วนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

 0.1344   บุรีรัมย์ 
 

21 โครงการเสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและบูรณาการทกุภาค
ส่วน เพื่อสังคมสุจริตตามรอยเท้า
พ่อ 

คน 800 0.2390 ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของจ านวน
เป้าหมายของโครงการ 

เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้มีค่านิยมรว่มกัน
ต้านการทุจริต มจีิตส านึก
สาธารณะและสร้างจิตส านึก
พลเมืองการไม่ทนต่อการทุจริต
ในการร่วมด าเนินการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 0.2390   ประจวบ- 
คีรีขันธ์ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ(ล้าน
บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

22 โครงการอบรมบุคลากรเพื่อสร้าง
เครือข่ายประชารัฐต่อต้านการ
ทุจริต 

คน 300 0.2108 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ เกีย่วกับสภาพ
ปัญหาการทุจริตและน าความรู้
ที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อเพิ่ม
เครือข่ายการเฝ้าระวังด้านการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70  

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจ ด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และมีเครือข่ายที่
ร่วมเป็นก าลังส าคัญในการ
ขับเคลื่อน ป้องกันและติดตาม
การทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านเครือข่ายประชาสังคม
ต่อต้านการทุจริต 

 0.2108   พระนคร
ศรีอยุธยา 

 

23 โครงการเสริมสร้างจิตส านึก 
ค่านิยม ร่วมเป็นเครือข่ายประชารัฐ
ต่อต้านการทุจริต 

คน 80 0.0550 ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการร่วมเป็นเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริต 

เกิดเครือข่ายในการเฝ้าระวังและ
ต่อต้านการทุจริต 

 0.0550   พังงา 

24 โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์
ต่อต้านการทุจริต 

คน 35 0.3481 ร้อยละ 100 ของ กิจกรรมได้
ผลิตและเผยแพร่ตามแผนงาน
ที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
รับทราบเข้าใจและรว่มต่อต้าน
การทุจริต 

 0.3481   พังงา 

25 โครงการพัฒนาเครือข่ายภาครัฐ 
เฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต 

คน 200 0.1403 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 มีความรู้เพื่อ
ใช้เฝ้าระวังและต่อต้านการ
ทุจริต 

ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความ
ตระหนักและเป็นเครือข่าย
ภาครัฐต่อต้านการทุจริต 

0.1403    พังงา 

26 โครงการเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจแก่ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน 
(ผู้น า อช.) ในการต่อต้านการทุจริต 

คน 128 0.0981  ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน 
จ านวน 128 คน                                                     

ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน จ านวน 
128 คน มีความรู ้ความเข้าใจ
เร่ืองการต่อต้านการทุจริตและ
สามารถประชาสัมพันธ์ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                                   

 0.0981   พัทลุง 

27 โครงการให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกใน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้กับบุคลากรของหน่วยงาน 

คน 70 0.1830 บุคลากรในหน่วยงาน จ านวน 
70 คน มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ 
ความเข้าใจ และน าความรู้มาใช้
ประโยชน์และตระหนักในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 0.1830   พัทลุง 

28 โครงการส่งเสริมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

คน 250 0.1349 บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ไปปฏิบัติใช้ในการ
ท างาน และการด าเนินชีวิต 

บุคลากรที่เข้ารับการอบรมเกิด
จิตส านึก และน าความรู้ที่ได้รับ
ไปยึดถือปฏบิัติ 

  0.1349  พัทลุง 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ(ล้าน
บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

29 โครงการสร้างเครือข่ายประชารัฐ 
(ภาคประชาสังคม) ในการต่อตา้น
การทุจริต 

คน 200 0.1662 จ านวนของผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 70  

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัญหาการ
ทุจริต และภาคประชาสังคม
ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และเข้ามามีสว่นร่วมในการเฝ้า
ระวัง การปอ้งกัน และติดตาม
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ร้อยละ 70  

 0.1662   พิษณุโลก 
 

30 โครงการอบรมส่งเสริมต ารวจชุมชน
เพื่อเป็นกลไกป้องกันการทุจริต  
จ.เพชรบุร ี

คน 300 
(2 รุ่น) 

0.2000  จ านวนผู้เข้ารับการอบรม -  0.2000   เพชรบุร ี

31 โครงการอบรมส่งเสริม
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เพื่อ
เป็นกลไกป้องกันการทจุริต จ.
เพชรบุร ี

คน 300 
(2 รุ่น) 

0.2000  จ านวนผู้เข้ารับการอบรม -  0.2000   เพชรบุร ี

32 โครงการเครือข่ายต้านโกงจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

คน 100 0.2684 เครือข่ายต้านโกงเพิ่มขึ้น -  0.2684   เพชรบูรณ ์
 

33 โครงการเสริมสร้างจิตส านึก
เครือข่าย พม. ตอ่ต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

คน 200 0.1408 - -  0.1408   แพร ่
 

34 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแนว
ทางการสร้าง "จังหวัดใสสะอาด 
อ าเภอใสสะอาด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด" โดย
กลไกประชารัฐ จ.พะเยา  

คน 500 0.5230 - เจ้าหน้าที่ของรัฐและทุกภาคสว่น
ในจังหวัดพะเยามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการด้านการส่งเสริมและ
การด าเนินการด้านการปอ้งกัน 
และปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ อยา่งมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามแนวทางการสร้าง 
“จังหวัดใสสะอาด อ าเภอใส
สะอาด และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไก
ประชารัฐ จังหวัดพะเยา 

    พะเยา  
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ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ(ล้าน
บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 1 อบรมสัมมนาเพื่อ
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใหแ้ก่ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

คน 200 0.2090 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของขา้ราชการ
และเจ้าหนา้ที่ของรัฐที่ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับระเบยีบ 
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการ
ปฏิบัติงานที่สุจริต โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมี
ความรู้เกี่ยวกับระเบยีบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวขอ้งกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและการปฏิบัติงานที่สุจริต 
โปร่งใสและตรวจสอบได้มากขึ้น 

 0.2090    

กิจกรรมที่ 2 การอบรมสัมมนาเพื่อ
เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายธรร
มาภิบาลในการสอดส่องดูแลให้
หน่วยงานและเจ้าที่ของรัฐปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล 

คน 200 0.1878 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเครือข่าย
ธรรมาภิบาลในการสอดส่อง
ดูแลให้หน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

เครือข่ายธรรมาภิบาลภาค
ประชาชนมีความตระหนักและ
เข้ามามีส่วนร่วม ในการสอดส่อง
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาลมากขึ้น 

 0.1878     

กิจกรรมที่ 3 การอบรมสัมมนาเพื่อ
สรุปบทเรียนจากการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ในปีที่ผ่านมา 

คน 100 0.1262 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของขา้ราชการ
และเจ้าหนา้ที่ของรัฐของส่วน
ราชการประจ าจังหวัด (ส่วน
ภูมิภาค) มีค่านิยมและ
จิตส านึกเป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมี
ค่านิยมและจิตส านึกในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) มากขึ้น 

  0.1262   

35 โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม 
ภาคีเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้า
ระวังการทุจริต  "สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต" 

คน 500 0.2695 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ  
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80         
2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

บุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
นักเรียน นักศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
ภาคีเครือข่ายด้านการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริต 
เครือข่ายภาคประชาสังคม 
สื่อมวลชนและภาคเอกชนที่เข้า
ร่วมโครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพฯ มีการสร้าง
เครือข่ายด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมี

 0.2695   มุกดาหาร 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ(ล้าน
บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

จิตส านึกด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ซ่ึงท าให้
ประชาชนมีความเชื่อมั่นและเกิด
ศรัทธาด้านการบรหิารงาน อันจะ
ส่งผลให้เกิดความโปร่งใสและ
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อภาครัฐและ
ประเทศชาติ 

36 โครงการสร้างเครือข่ายประชารัฐ
ต่อต้านการทุจริต 

คน 100 0.1915 ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการ
ทดสอบหลังการฝึกอบรม 
(Post test) ร้อยละ 80  

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 
ราย สามารถปฏบิัติตนเฝ้าระวัง 
ป้องกันและติดตามการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐ ผ่านเครือข่าย
ประชาสังคมต่อต้านการทุจริตได้ 

 0.1915   แม่ฮ่องสอน 

37 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใหก้ับบุคลากร
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

คน 200 0.1797 ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการ
ทดสอบหลังการฝึกอบรม 
(Post test) ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 200 
ราย สามารถปฏบิัติตนในเรื่องที่
เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติงาน/
ประกอบธุรกิจดว้ยความโปร่งใส
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนมา
เกี่ยวขอ้ง 

 0.1797   แม่ฮ่องสอน 

38 โครงการสร้างเครือข่ายประชารัฐ
ต่อต้านการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัด
ยะลา 

คน 200 0.1580 จ านวนผู้เข้ารว่มมีความรู้ความ
เข้าใจการป้องกันปราบปราม
การทุจริต ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80              

จ านวนขอ้ร้องเรียนการทุจริต
ลดลง  

  0.1580  ยะลา 
 

39 โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตจังหวัดระนอง 

คน 100 0.0918 1. ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการ
ประเมินไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 
2. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วม
เป็นเครือข่ายในการต่อต้าน
การทุจริต ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80  

จังหวัดระนองมีเครือข่ายในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ที่มีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
สภาพปัญหาการทุจริต และ
สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน 
และภาคประชาสังคม ได้อย่าง
เป็นระบบมีประสิทธภิาพเพือ่เป็น
การแก้ไขปัญหาการทุจริตใน
สังคมและสร้างสังคมแห่งความ
ซ่ือสัตย์สุจริตจากการมีส่วนร่วม

0.0918    ระนอง 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ(ล้าน
บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ให้ยั่งยืนต่อไป 

40 โครงการต่อต้านการทุจริตเชิง
ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง 

คน 35 0.0574 ร้อยละของระดับความพึง
พอใจ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จังหวัด
ระนอง 
2. ภาครัฐมีภาพลักษณ์ด้านการ
บริหารจัดการที่ดี และเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวอีกทางหนึ่ง
ด้วย 

 0.0574   ระนอง 

41 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หมา
เฝ้าบ้าน" (Watch Dog)  

คน 300 0.2295 ไม่ต่ ากว่า 240 คน         
(ร้อยละ 80) 

-  0.2295   ระยอง 
 

42 โครงการอบรมให้ความรู้ ความ
เข้าใจการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

คน 110 0.0689 ไม่ต่ ากว่า 88 คน  
(ร้อยละ 80) 

-  0.0689   ระยอง 

43 โครงการสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน
ในการเฝ้าระวังการทุจริตระดับ
จังหวัด 

คน 300 0.1498       ราชบุร ี
 

44 โครงการ ล าปางสุจริต ใสสะอาด 
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดย
การมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน 

คน 550 0.6000  1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ จ านวน 450 คน 
2. ร้อยละของจ านวนผู้เขา้ร่วม
อบรมเกินร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายที่ตั้งไว ้
3. คะแนนผลการประเมิน
ระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส : ITA ในการ
ปฏิบัติงานของจังหวัดมากกวา่
ร้อยละ 80 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมการ
อบรม 
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจและมกีรอบแนวทาง
ในการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ปราบปรามการทุจรตอยา่งมี 
ประสิทธิภาพ 
3. เครือข่ายประชารัฐต่อต้าน
การทุจริตของจังหวัดมีความ
เข้มแข็งขึ้น 

  0.2500 0.3500  ล าปาง 
 

45 โครงการอบรมเสริมสร้างบุคลากร
ภาครัฐเพื่อป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  ตามหลักการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดีจังหวัดล าพูน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คน 150 0.0950 จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความ
มุ่งมั่นและมีความซ่ือสัตย์สุจริต 

 0.0950    ล าพูน 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ(ล้าน
บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

46 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ภาคประชาสังคมในการต่อต้านการ
ทุจริตจังหวัดล าพูน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

คน 150 0.1200 จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ  มีเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต
และร่วมขับเคลื่อนให้เกิดธรรมาภิ
บาลในหน่วยงานภาครัฐและ
สังคมโดยรวม 

 0.1200    ล าพูน 
 

47 โครงการให้ความรู้ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตใหก้ับ
เครือข่ายประชารัฐต่อต้านการ
ทุจริต 

คน 200 0.0688 ร้อยละ 75 ของผู้เข้ารับการ
อบรม มีความรู้ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและมีจิตส านึก ค่านิยม 
คุณธรรม และวัฒนธรรมสุจริต  

ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ด้าน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและมีจิตส านึก ค่านิยม 
คุณธรรม และวัฒนธรรมสุจริต  

 0.0688   เลย 

48 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างค่านิยม
ความซ่ือสัตย์สุจริตให้แกอ่าสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จังหวัดเลย 

คน 300 0.1500 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ
อบรมได้รับการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
ค่านิยมและทัศนคติต่อต้าน
การทุจริต 

ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ด้าน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและมีจิตส านึก ค่านิยม 
คุณธรรม และวัฒนธรรมสุจริต  

 0.1500   เลย 

49 โครงการเสริมพลังเครือข่ายประชา
รัฐ เฝ้าระวัง ป้องกันและติดตาม
การทุจริตองค์กรสวัสดิการสังคม 

คน 310 0.1804 มีเครือข่ายในการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและติดตามการทุจริต 
จ านวน 300 คน 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการเฝ้าระวัง
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภาครัฐ องค์การ
สวัสดิการสังคม องค์กรคนพิการ 

 0.1804   ศรีสะเกษ 

50 โครงการหมู่บ้านต้านโกง จังหวัดศรี
สะเกษ 

คน 220 0.1480 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 
220 คน 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
และเกิดความตระหนกัในการ
ป้องกันการทุจริต 

 0.1480   ศรีสะเกษ 

51 โครงการสร้างเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ตอ่ต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

คน 60 0.0900 ร้อยละ 80 ของผลผลิตที่ได้
ด าเนินการตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมกิจกรรมรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและน าไปเผยแพร่ 

0.0900    ศรีสะเกษ 

52 โครงการชาวสตูลร่วมมือร่วมใจ 
ต้านภัยคอร์รัปชั่น 

คน 150 0.0891 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายเกิด
การตระหนักและตื่นตัวในการ
มีส่วนร่วมในการปอ้งกันการ
ทุจริต 

กลุ่มเป้าหมายเกิดการตระหนัก
และตื่นตัวในการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันการทุจริต 

 0.0891    สตูล 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ(ล้าน
บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

53 โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
เครือข่ายด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในส่วน
ราชการ     

คน 100 0.1000 จ านวนเครือข่ายในการท างาน
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 

-  0.1000    สมุทร 
สาคร 

 

54 โครงการเสริมสร้างจิตส านึก
เครือข่ายด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต “ร่วมคิด รว่ม
ท า ร่วมต้านทจุริต”  

คน 400 0.1700 จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ร้อยละ 80  0.1700   สระแก้ว 
 

55 โครงการสร้างเครือข่ายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นจังหวัดสระบุรี  

คน 200 0.1564 ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
และเจ้าหนา้ที่ของรัฐสมัครเข้า
ร่วมเป็นเครอืข่ายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 90  ของผู้เข้ารับการ
อบรม 

-  0.1564    สระบุรี 
 

56 โครงการสร้างภาคีเครือข่ายป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตจังหวัด
สุรินทร์ 

คน 145 0.0726 ร้อยละ 80 ของผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมฯเป็นภาคีเครือข่าย
เฝ้าระวังการกระท าผิดเรื่อง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตจังหวัดสุรินทร ์

ภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังการ
กระท าผิดเรื่องการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
จังหวัดสุรินทร์มีความตระหนักรู้
ถึงความส าคัญของการปอ้งกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 0.0726   สุรินทร์ 
 

58 โครงการสร้างเครือข่ายประชารัฐ
ต่อต้านการทุจริต  

คน 950 0.8875  ภาคประชาสังคม เครือข่าย
ภาคประชาชน แกนน า
อาสาสมัครมีความรู้ ความเข้าใจ
ในสภาพปัญหาของการทุจริต
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80                                                   

เมื่อมีเครือข่ายสอดส่องดูแลการ
ต่อต้านการทุจริตมากขึ้นทั้ง
เจ้าหน้าทีภ่าครัฐและเครือข่าย
ภาคประชาชน กระบวนการ
ต่อต้านการทุจริตจะมีความ
เข้มแข็งและยั่งยืนมากขึ้น 

0.8875 0.8875   หนองคาย 

กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมหลักสูตร 
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนและ
อาสาสมัครคุมประพฤติ ให้มี
ศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและแจ้
เบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ 

คน 160 0.1680        
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ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ(ล้าน
บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 2 “อาสาฯพาชุมชน ไม่
ทนและไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต”   

คน 400 0.2818        

กิจกรรมที่ 3 โครงการสร้าง
เครือข่ายประชารัฐต่อต้านการ
ทุจริต      

คน 70 0.0068        

กิจกรรมที่ 4 โครงการสร้าง
ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
เครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน 
ให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและ
แจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ  

คน 320 0.3696        

58 โครงการอบรมการสร้างเครือข่าย
ภาครัฐต่อต้านการทุจริต 

คน 230 0.1225 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ
อบรมสมัครเป็นเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริต  

เจ้าหน้าที่ของภาครัฐสามารถเข้า
ร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อต่อตา้นการ
ทุจริตและร่วมเป็นก าลังส าคัญใน
การขับเคลื่อนสังคมและสร้าง
สังคมแห่งความซ่ือสัตย์สุจริตจาก
การมีส่วนร่วมใหย้ั่งยืน 

 0.1225   หนองบัว
ล าภ ู

59 โครงการอบรมเครือข่ายเฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรม และสภาวัฒนธรรม
ในการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

คน 200 0.0906 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการปอ้งกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและมีส่วนร่วม
เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกัน
และติดตามการทุจริต 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและมีส่วนร่วม
เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกัน
และติดตามการทุจริตใน
หน่วยงานรัฐ 

 0.0906    หนองบัว
ล าภ ู

60 โครงการสร้างความตื่นตัวในการ
แสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่
ผิดกฎหมายและจริยธรรมบน
พื้นฐานข้อเท็จจริงและเหตุผล 

คน 520 0.1863 ร้อยละ 80 -  0.1863   อ่างทอง 
 

61 โครงการสร้างเครือข่ายประชารัฐ
ต่อต้านการทุจริตจังหวัดอุดรธาน ี

คน 400 0.2752 มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 90 ภาคประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มีส่วนรว่ม
ในการติดตามตรวจสอบการ

 0.2752    อุดรธาน ี
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ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ(ล้าน
บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ  

62 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
เครือข่ายประชารัฐสุขใจ เมืองอู่ไท
ไร้ทุจริต 

คน 150 0.1000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
สภาพปัญหาการทุจริต 

เครือข่ายภาคประชาชนสามารถ
สร้างระบบเครือข่าย ให้เป็นก าลัง
ส าคัญในการขับเคลื่อนสังคมแห่ง
ความซ่ือสัตย์สุจริต 

0.1000      อุทัยธาน ี

63 โครงการเครือข่ายวัฒนธรรม ผสาน
พลังประชารัฐ ร่วมต่อต้านทุจริต 

คน 200 0.1380 เครือข่ายทางวัฒนธรรมและ
ภาคส่วนพลังประชารัฐที่
เกี่ยวขอ้ง จ านวน 200 คน 
รับรู้ข่าวสารเร่ืองการทุจริตร่วม
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ
ของรัฐ 

ร้อยละ 80 ของเครือข่ายทาง
วัฒนธรรมและภาคส่วนพลัง
ประชารัฐที่เกี่ยวขอ้งที่เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเขา้ใจ 
ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต 
บ่อนท าลายความมั่นคงของชาต ิ

 0.1380   อุทัยธาน ี

64 โครงการบูรณาการเพื่อป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤต
มิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2561 จังหวัดอุตรดิตถ์ 

คน 1,000 0.4705 1. มีการจัดกจิกรรมเพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมให้มี
การบูรณาการปอ้งกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการบริหาร
ราชการจังหวัด จ านวน 4 
กิจกรรม  
2. มีการจัดกจิกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคลากร
ในสังกัด ราชการบริหาร
ภูมิภาค ตลอดจนภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม จ านวน 4 กิจกรรม  
3. มีการจัดกจิกรรมเพื่อ
สนับสนุนส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายประชารัฐต่อต้านการ
ทุจริต จ านวน 2 กิจกรรม  
4. มีการจัดกจิกรรมเพื่อสร้าง

1. มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้
มีการบูรณาการปอ้งกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการบริหาร
ราชการจังหวัด 
2. มีการเสริมสร้างความรู้ด้าน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคลากรใน
สังกัด ราชการบริหารภูมิภาค 
ตลอดจนภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
3. มีการสนับสนุนส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้าน
การทุจริต 
4. มีการสร้างค่านิยมและปลูก
จิตส านึกในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคลากร
ของส่วนราชการประจ าจังหวัด 

0.4705 0.4705 0.4705  อุตรดิตถ ์
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ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

แผนการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ(ล้าน
บาท) 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ค่านิยมและปลกูจิตส านึกใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่
ของรัฐและบุคลากรของส่วน
ราชการประจ าจังหวัด จ านวน 
5 กิจกรรม  

กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อความ
โปร่งใสภาครัฐระดับพื้นที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

คน 500 0.1396 - -     อุตรดิตถ ์

กิจกรรมที่ 2 การเสริมสร้างความรู้
ด้านการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับ
เจ้าหน้าที่/บุคลากรของส่วนราชการ
ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ ์

คน 500 0.3000 - -     อุตรดิตถ ์

  กิจกรรมที่ 3 การอบรม/บรรยาย 
ข้าราชการในการเสริมสร้าง
เกียรติภูมิข้าราชการ  

คน 60 0.0309 - -     อุตรดิตถ ์
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3.2 งบประมาณของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วย            
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 แผนงานยกระดับเจตจ านงและ
พัฒนาประสิทธภิาพการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการ
ในเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่
ดีปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

ร้อยละ 100 1.2000 - คณะกรรมการเข้ารว่มกิจกรรมด้าน
ก ากับดแูลกิจการที่ดีและต่อตา้นการ
ทุจริต อยา่งน้อย 3 กจิกรรม  
- น าเสนอรายงานความก้าวหน้าและผล
การปฏิบัติงาน ด้านการก ากับดูแล
กิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ กฟภ.ทุก
ไตรมาส 

ผลการด าเนินงานตามแผน 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 กฟภ. 

2 แผนงานเสริมสร้างการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมและ
ค่านิยม สุจริต คุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส และ
การต่อต้านการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน (Soft Control) 

ร้อยละ 100 0.3250 - จัดกจิกรรมการเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้ด้านการก ากับดูแลกจิการที่ดี 
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน (Soft Control)  
- ประเมินผลการตระหนกัรับรู้และการ
ประยุกต์ใช้การก ากับดูแลกจิการที่ดี 
คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและ
พนักงาน                         
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริการและ
พนักงานทุกคนลงนามรับทราบนโยบาย
และคู่มือการก ากับดแูลกิจการที่ดี 

ผลการด าเนินงานตามแผน 0.0812 0.0812 0.0812 0.0812 กฟภ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วย            
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

3 แผนงานบูรณาการระบบ
สารสนเทศเพื่อพัฒนางานด้าน
การก ากับดูแลกจิการที่ดี    
(CG - eSystem) 

ร้อยละ 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

- การประเมินผลการตระหนักรับรูก้าร
เสริมสร้างการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
วัฒนธรรมและค่านิยมสจุริต คุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้าน
การทุจริตในการปฏิบัติงาน  
(CG Testing) 
– การรายงานการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวมของ กฟภ. (COI Reporting)      
- การลงนามรับทราบคู่มือ การก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี        
(CG Acknowlegement) 

ผลการด าเนินงานตามแผน - - - - กฟภ. 

4 โครงการการจัดท าขอ้ตกลง
คุณธรรม (Integrity Pact) 

ร้อยละ 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

- แต่งต้ัง/ปรับปรุงคณะท างานศึกษา
รายละเอียดและหลักการ                
- ติดตามการก าหนดให้มีการจัดท า
ข้อตกลงคุณธรรมในราชกิจจานุเบกษา
จากคณะกรรมการความร่วมมอืปูองกัน
การทุจริตตามความใน พ.ร.บ.การจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
2560 หมวด 2  
– ศึกษาขอ้ก าหนด จากคณะกรรมการ
ความร่วมมือปอูงกันการทจุริต เพื่อ
น ามาปรับใช้กับงานของ กฟภ.      
- สรุปผลและรายงาน 

- - - - - กฟภ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วย            
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

5 การเป็นแบบอย่างที่ด.ี    
(Role Model) ของผู้น า
ระดับสูงตามค่านิยมองค์กร
โดยการประกาศเจตจ านงในกา
รบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริตและมีการลงนาม
ประกาศเจตจ านง          
“การบริหารงานด้วยความ
โปร่งใส” 

ช่วงเวลา
ด าเนิน  
การ 

แล้วเสร็จ
ภายใน
เดือน

ธันวาคม 
2560 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

การลงนามประกาศเจตจ านง “การ
บริหารงานด้วยความโปร่งใส” 

- - - - - กปน. 

6 การเสริมสร้างความรู้แก่
ผู้บริหาร กปน. เพื่อส่งเสริม
จริยธรรมและการปูองกันการ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยการจัด
อบรมส่งเสริมความรู้ข้อ
กฎหมายใหม่แก่ผู้บริหาร 

ร้อยละ คะแนน
หลัง

บรรยาย
มากกว่า
ร้อยละ 

80 

0.0900 คะแนนประเมินความรู้ความเขา้ใจหลัง
การบรรยายมากกวา่ร้อยละ 80 

- - 0.0900 - - กปน. 

7 การบรรยายให้ความรู้ด้านธรร-
มาภิบาลโดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก 

ร้อยละ คะแนน
มากกว่า
ร้อยละ 

80 

0.1200 ความรู้หลังการอบรมได้รับคะแนน
มากกว่าร้อยละ 80 

- - 0.0400 0.0400 0.0400 กปน. 

8 การขับเคลื่อนสภาธรรมาภิบาล 
กปน. เพื่อความยั่งยืน โดย
จัดการประชุม/สัมมนาสภาธรร
มาภิบาล กปน. 

วันที่ แล้วเสร็จ
ภายใน

วันที่ 30 
กันยายน 
2561 

0.3000 ความส าเร็จในการจัดท าแผนปรับปรุง
สภาธรรมาภิบาล กปน. แล้วเสร็จ 

- - 0.1000 0.1000 0.1000 กปน. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วย            
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

9 การจัดงานวันธรรมาภิบาล 
กปน. (MWA CG DAY) 

ร้อยละ คะแนน
ความพึง
พอใจไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 

80  

1.1000 ผลการส ารวจความพึงพอใจในการจัด
งานจากผู้เข้ารว่มงาน 

- - - 1.1000 - กปน. 

10 โครงการวัฒนธรรมการท าดี ช่วงเวลา
ด าเนิน 
การ 

แล้วเสร็จ
ภายใน

วันที่ 30 
กันยายน 
2561 

0.2000 ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ - - - 0.2000 - กปน. 

11 ยกระดับความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

คะแนน คะแนน
ความพึง
พอใจรอบ
ที่ 2 สูง
กว่าผล
คะแนน
รอบที่ 1 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ผลคะแนนความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อ กปน. 

- - - - - กปน. 

12 ยกระดับการด าเนินงานจัดซื้อ
จัดจ้างอยา่งโปร่งใส เป็นที่
ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เอกสาร จ านวน 1 
สัญญาขึ้น

ไป 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินงานด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
ข้อตกลงคุณธรรม 

- - - - - กปน. 

13 ยกระดับธรรมาภิบาลในระดับ
แนวหน้าของประเทศด้วย
มาตรฐานสากล โดยเข้าร่วม
โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

ร้อยละ คะแนน 
ITA 

มากกว่า
ร้อยละ 

80 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

คะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ กปน. 
ปีงบประมาณ 2561 

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

เป้าหมายด าเนินงาน 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ 
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วย            
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

14 ติดตามการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครตามหลักสูตร
โตไปไม่โกงและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2561 

นักเรียน
ใน

โรงเรียน
สังกัด
กทม. 

การเข้า
ร่วม
กิจกรรม
หรือ
โครงการ
ที่โรงเรียน
จัดขึ้นเพื่อ
ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละของนักเรียนมกีิจกรรมการปฏิบตัิ
ตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
กทม.มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะทอ้นการมี
คุณธรรมจริยธรรม 

- - - - กทม. 

15 โครงการโรงเรียนคุณธรรมของ
โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียน 437 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละ 70 ของโรงเรียนในสังกัด กทม. 
มีการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม 

นักเรียนในสังกัด กทม. มีพฤตกิรรมที่พงึ
ประสงค์เพิ่มมากขึ้น 

- - - - กทม. 

16 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
ของพนักงานครูเมืองพัทยา
และบุคลากรทางการศึกษา 

คน 360 2.5000 ครูเมืองพัทยาและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ประสบการณ์ มีคุณธรรม
จริยธรรม 

ครูเมืองพัทยาและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ประสบการณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม 

- - - 2.5000 เมืองพัทยา 

17 มาตรการจัดท าคู่มือการ
ปูองกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 

เล่ม - ไม่ใช้
งบประมาณ 

คู่มือการปฏิบัติงานเพือ่ใช้ปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้แก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาทจุริตคอร์รัปชัน 

- - - - เมืองพัทยา 

18 โครงการตรวจติดตามการ
ด าเนินงานในกิจกรรมที่ปลูกฝัง
วินัยคุณธรรมความซ่ือสัตย์ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แห่ง 57 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวน ศพด. ที่ได้รับการตรวจติดตาม
ผลการด าเนินงาน 

ศพด.ของ อปท.มีการด าเนินงานในกจิกรรม
ปลูกฝังวินัยคุณธรรมและความซ่ือสัตย์ให้กับ
เด็กปฐมวัย 

- - - - ล าพูน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ  
(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 โครงการผลิตและเผยแพร่ 
สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์  
การปราบปรามการทุจริต  

ครั้ง 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนสปอตวิทยุทีถู่กเผยแพร่ทาง
รายการมหาดไทยชวนรู ้และเวบ็ไซต์ 
www.pr.moi.go.th 

- 25 ครั้ง 25 ครั้ง 25 ครั้ง 25 ครั้ง สน.สป 

2 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
และแก้ไขปัญหาการทุจริตการ
ท างานด้านปูองกันและประพฤติ
มิชอบของกรมการปกครอง         
(Dopa Young Anti - 
Corruption) 

คน 
 

500 
 

1.6891 
 

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ 500 คน 
 

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ 500 คน ไม่ทุจริต
และประพฤติมิชอบในการท างาน 

- 1.6891 
 

- - ปค. 

3 การอบรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับบุคลากร
กรมการปกครองและบุคลากร
สหกรณ์ออมทรัพยก์รมการ
ปกครอง 

คน 
 

160 
 

0.4000 
 

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ  160 คน 
 

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ 160 คน มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการท างานและ
ด ารงชีวิต 

- 0.4000 
 

- - ปค. 

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและการ
ด าเนินการทางวินยั ป ี2561 

คน 
 

187 
 

1.6828 
 

จ านวนขา้ราชการที่ผ่านการอบรม การด าเนินการทางวินัยถกูต้องและเป็นธรรม 1.6828 
 

- - - พช. 

5 
 

เสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการ 
กรมการพัฒนาชุมชน 
 

จังหวัด 76 0.4000 
 

ร้อยละของจ านวนขา้ราชการที่ผ่านการ 
อบรม 

ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 0.4000 
 

- - - พช. 

6 ฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแกข่้าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน ประจ าปี 
2561 

คน 90 0.8117 จ านวนขา้ราชการที่เข้ารับการอบรม ข้าราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 0.8117 - - - พช. 

7 จัดท าสื่อรณรงค์ส่งเสริม
จริยธรรมข้าราชการกรมการ
พัฒนาชุมชน 
ประจ าป ี2561 

เล่ม 7000 0.5000 ร้อยละของข้าราชการที่ได้รับสื่อฯ ข้าราชการมีความรู้ความเขา้ใจในเรื่อง
ประมวลฯ 

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

เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ  
(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

8 ข้าราชการต้นแบบด้าน
จริยธรรม (The Icon) 

คน 1 0.1249 - - - 0.1249 - - พช. 

9 โครงการพัฒนาชุมชนใส
สะอาด : ส่งเสริมและพัฒนา
ความโปร่งใสของหน่วยงาน 

หน่วยนับ
งาน 

90 0.3167 ร้อยละของหนว่ยงานที่ด าเนินการตาม
มาตรการใสสะอาด 

หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 

- - - 0.3167 พช. 

10 โครงการข้าราชการกรมที่ดินผู้
มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

ร้อยละ 80 0.2500 ระดับความเชื่อมั่นและขวัญก าลังใจของ
บุคลากรกรมที่ดินที่มีต่อการด าเนิน
โครงการฯ ไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 80 

- - 0.2500 - - ทด. 

11 โครงการคัดเลือก
คณะกรรมการจริยธรรม
ประจ ากรมที่ดิน 

คน 7 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนผู้ได้รับการคัดเลือกร้อยละ 
100 

- - - - - ทด. 

12 ประกาศเจตนารมณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริตของกรมที่ดิน 

ครั้ง 1 ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีการประกาศเจตนารมณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 
1 ครั้ง โดยผู้บริหารของกรมที่ดิน 

- - - - - ทด. 

13 เผยแพร่ รณรงค์ และให้ความรู้
และติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

ครั้ง 1 ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีการเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง  - - - - - ทด. 

14 จัดท าหนังสือ คู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของกรม
ที่ดิน 

ฉบับ 1,000 0.0500 จ านวนคู่มือที่ใช้เผยแพร่ 1 ฉบับ  - 0.0500 - - - ทด. 

15 จัดท าหนังสือประมวล
จริยธรรมข้าราชการ พลเรือน 
ข้อก าหนดว่าดว้ยมาตรฐานฯ
จรรยาบรรณข้าราชการกรม
ที่ดิน ค่านิยมหลักของกรม
ที่ดิน 
 

ฉบับ 1,000 0.0500 จ านวนคู่มือที่ใช้เผยแพร่ 1 ฉบับ - 0.0500 - - - ทด. 

16 เผยแพร่และส่งเสริมค่านิยม
หลักของข้าราชการกรมที่ดิน 

ครั้ง 4 ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีการเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง  - - - - - ทด. 

17 ติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม กรมที่ดิน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 - 2564  

หน่วย 
งาน 

100 0.3000 จ านวนหนว่ยงานที่ติดตามและ
ประเมินผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

- - - - - ทด. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ  
(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

18 โครงการยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของกรมที่ดิน 
“ยกระดับมาตรการปูองกัน
การทุจริตเชิงรุกของกรมที่ดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 

ครั้ง 1 0.1200 จ านวนครั้งที่ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง - - 0.1200 - - ทด. 

19 โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ.
(ITA).ของส านักงาน ป.ป.ช 
และส านักงาน ป.ป.ท 

ร้อยละ 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

การด าเนินตามขั้นตอนครบร้อยละ 
100 

- - - - - ทด. 

20 โครงการตรวจราชการของ
คณะกรรมการจริยธรรม
ประจ ากรมที่ดิน ประจ าปี พ.ศ. 
2561 

ครั้ง 2 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนครั้งตรวจเยี่ยมอย่างน้อย 2 ครั้ง - - - - - ทด. 

21 โครงการส่งเสริมทางศาสนา 
สาธารณประโยชน์ และ
ค่านิยมที่ดี 

กิจกรรม 2 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้  2 
กิจกรรม 

- - - - - ทด. 

22 การให้ความรู้เกีย่วกับการ
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบใน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้บริหารระดับต้นและ
ระดับกลาง 

หลักสูตร 2 3.5384 ข้าราชการจ านวน 72 ราย      
(จบ.ปภ. 50 ราย) 
(นบ.ปภ. 50 ราย) 

ข้าราชการได้รับความรู้และมีประโยชนต์่อ
การปฏิบัติราชการ 

1.1864 2.3520 - - ปภ. 

23 โครงการถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง
ของแผ่นดิน 

ระดับ 5 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 

- - - - - ปภ. 

24 โครงการคัดเลือก “คนดีศรี 
ปภ.” ประจ าป ี

ระดับ 5 0.0400 ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการ “คนดีศรี ปภ.” ประจ าปี 
2561 

กรม ปภ. มบีุคลากรผู้ซ่ึงประพฤติปฏบิตัิตน
เป็น       
แบบอยา่งของข้าราชการ 

- - - 0.0400 ปภ. 

25 โครงการ/กิจกรรม การเข้าวัด
ฟังธรรม และร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาของเจ้าหนา้ที่ ปภ. 

กิจกรรม 2 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดฟัง
ธรรม และการร่วมกจิกรรมทางศาสนา
ของเจ้าหน้าที ่ปภ. 

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

เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ  
(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

26 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ ปภ. รักษา
ศีล 5 

กิจกรรม 2 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ ปภ. รักษาศีล 5 

- - - 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

ปภ. 

27 โครงการรณรงค์เผยแพร่
ประชาสัมพันธข์้อมูลความรู้
เกี่ยวกบักฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบังคับ วินยัข้าราชการ 
ประมวลจริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการ 

ครั้ง 12 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนครั้งการรณรงค์เผยแพร่ข้อมูล
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ วินยัข้าราชการ ประมวล
จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ 

- - - - - ปภ. 

28 โครงการจัดท าข้อมูลขา่วสาร
เกี่ยวกบักฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงาน
ในสังกัด และความรู้เกี่ยวกบั
การปูองกันการทุจริตเผยแพร่
ไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ 
ปภ. และในเวบ็ไซต์กรม 
เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สืบค้นและตรวจสอบได้ตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 และ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง 

ครั้ง 12 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนครั้งที่มีการเผยแพร่ข้อมูลของ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปภ. และในเว็บไซต์
กรม 

- - - - - ปภ. 

29 โครงการตรวจนิเทศงาน
ประจ าป ีเพื่อติดตามและ
ประเมินการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัด และให้
ค าปรึกษา หากมีปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน 

หน่วย 30 6.4890 จ านวนหนว่ยรับตรวจในการนิเทศงาน หน่วยรับตรวจ 30 หน่วยงาน 1.9210 1.8720 1.0980 1.5980 ปภ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ  
(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

30 โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ ป.ป.ท. (ITA) ประจ าปี 
2561 

ระดับ 5 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจ าป ี
2561 

- - - - - ปภ. 

31 การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้
ในการปฏิบัตกิารปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือ
ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม เช่น หลกัสูตร    
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร หรือ
หลักสูตรเกี่ยวกับการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

โครงการ 8 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนโครงการที่จัดส่งบุคลากรเขา้รับ
การอบรม 

บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจเพิ่มขึน้ 
สามารถน ามาใช้ในการปฏบิัติราชการได ้

- - - - ปภ. 

32 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน 

ช่องทาง 9 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน - - - - - ปภ. 

33 การรับเรื่องร้องเรียนและ
ติดตาม การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตของ
หน่วยงานในสังกัด 

ร้อยละ 90 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละของการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตที่ด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

จ านวนเร่ืองร้องเรียนลดลง - - - - ปภ. 

34 อบรมการบริหารสัญญาจา้ง
และการตรวจการจา้ง รุ่นที่ 2 

60 คน 1 0.2700 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏบิัติงานใน
ด้านการบริหารสัญญาจา้งและการตรวจ
การจ้างได้อยา่งถูกต้อง เพื่อลดความ
ผิดพลาด และปอูงกันการทจุริต 

- - 0.2700 - - ยผ. 

35 อบรมการประมาณราคา
ส าหรับงานอาคารรุ่นที่ 9 

60 คน 1 0.3900 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
ปฏิบัติงานด้านการค านวณราคาได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การค านวณราคา
กลาง เพื่อความโปร่งใสและปูองกันการ
ทุจริต 

- - 0.3900 - - ยผ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ  
(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

36 อบรมการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) 
จากงบประมาณของกองทุนจัด
รูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ รุ่นที่ 1 

100 คน 1 0.0550 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความสามารถในการปฏบิัติงานด้าน
การเงิน   การบัญชี เมื่อได้รับการ
สนับสนุนเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ 
เพื่อความโปร่งใสและปูองกันการทุจริต 

- - - 0.0550 - ยผ. 

37 อบรมแนวทางการยื่นขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคารด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์รุ่นที่ 1 

40 คน 1 0.0900 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานด้านการยื่นขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
เพื่อความโปร่งใสและปูองกันการทุจริต 

- - - 0.0900 - ยผ. 

38 แผนงานการเสริมสร้างวินัย
และการรักษาวินยัข้าราชการ 
เผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง
กรณีศึกษาการด าเนินการทาง
วินัยในที่ประชุมกรมและ
เว็บไซต์กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

ครั้ง 8 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนผู้บังคับบัญชา (ตั้งแต่
ผู้อ านวยการกลุ่มงานขึ้นไปที่มี
ผู้ใต้บังคับบัญชา) ที่ได้รับความรู้เกี่ยวกบั
การรักษาวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา 

- - - - - สถ. 

39  โครงการพัฒนาและปรับปรุง
จรรยาบรรณและหลักปฏิบัติ
ทางธุรกิจเพื่อยกระดับการ
ก ากับดแูลกิจการที่ดีสู่ระดับ
สากล 

โครงการ 1 ไม่ใช้
งบประมาณ 

พัฒนากลุ่มเปูาหมายมีผลคะแนน
ทดสอบจริยธรรมและจรรณยาบรรณ 
สูงกว่าร้อยละ 80 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นในการ
ด าเนินงานอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม 
ตรวจสอบได้ และมกีารพัฒนาเพือ่ยกระดับ
การก ากับดูแลกจิการที่ดีสู่มาตรฐานสากล 

- - - - กฟน. 

40 
 

โครงการปรับปรุงกฎระเบียบ 
ข้อบังคับตาม พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ และแนวปฏิบัติ
ด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

โครงการ 1 0.6000 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับ
การส่ือสาร หรือฝึกอบรมการปรับปรุง
ข้อปฏิบัตกิารจัดซ้ือจัดจา้งฯ และแนว
ปฏิบัติด้านสิทธิมนษุยชน แรงงาน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติฯได้อย่างถกูต้อง 

- - - 0.6000 กฟน. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ  
(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

41 
 

แผนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and 
Transparency Assessment 
: ITA) 

โครงการ 1 1.0000 ระดับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรอยู่
ในเกณฑ์ 5 

มีแนวทางการการพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ต่อผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

- - - 1.0000 กฟน. 

42 เผยแพร่ ปลูกฝังและส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. อยา่ง
ต่อเนื่อง (เป็นการสอดแทรก
เป็นหัวข้อการบรรยายในการ
อบรมหลักสูตรต่าง ๆ) 

ครั้ง 8 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนครั้งที่มีการจัดบรรยายให้ความรู้ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ
มากยิ่งขึ้น 

- - - - กปภ. 

43 โครงการให้ความรู้ “การ
ปูองกันและการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร” 
(เป็นการสอดแทรกเป็นหวัข้อ
การบรรยายในการอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ) 

ครั้ง 4 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนครั้งที่มีการจัดบรรยายให้ความรู้ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ
มากยิ่งขึ้น 

- - - - กปภ. 

44 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การด าเนินงานด้านความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

เปอร์เซ็น 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ก า ร ร า ย ง า น ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน 

ผู้บริหารและพนกังานรายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ครบร้อยละ 100 ของ
พนักงานทั้งหมด 

- - - - กปภ. 

45 โครงการอบรมหลักสูตร 
“คุณธรรมจริยธรรม และ   
ธรรมาภิบาล” 

คน 300 0.5000 จ านวนคนที่ได้รับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ
มากยิ่งขึ้น 

0.1000 0.1500 0.1500   กปภ. 

46 โครงการคัดเลือกบุคคล “ท าดี 
มีผล คนยกยอ่ง ประจ าปี 
2560” 

มอบ
รางวัล

ตามเวลา
ที่ก าหนด 

28 ก.พ. 
61 

0.1000 บุคคลที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลในวัน
คล้ายวันสถาปนา กปภ. (28 ก.พ. 
2561) 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเป็นคนคิด
ดี ท าดี มีคุณธรรมทั้งต่อหน้าและลบัหลงั 

 0.1000   กปภ. 

47 รณรงค์การต่อต้านการทุจริต
ภายในองค์กร ผา่นทาง 
Application Line หรือสื่อ 
Social 

ครั้ง 12 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนครั้งที่มีการรณรงค์ กระตุ้นและสร้างจิตส านึกไม่ทุจริตและคอร์
รัปชัน 

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

เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ  
(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

48 โครงการ “ที่นี่...องค์กร
โปร่งใส” 

กิจกรรม 20 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการภายใต้
โครงการ “ที่นี่...องค์กรโปร่งใส” 

สนับสนุนให้ กปภ. ด าเนินงานด้วยความ
เสมอภาคและโปร่งใส 

- - - - กปภ. 

49 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้
เร่ืองปูองกันการทุจริตผ่านจุล
สารสีสันข่าว 

เร่ือง 10 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่าน
สีสันข่าวอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตส านกึในการต่อต้าน
การทุจริต 

- - - - กปภ. 

50 โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐของ 
ป.ป.ช. (ITA) 

วันที่ 
 
 

ครั้ง 

ตามที่ 
ป.ป.ช. 
ก าหนด 

1 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- จัดส่ง เอกสารทั้ ง  3 ส่วน ภายใน
ก าหนดเวลาตามที่ ป.ป.ช ก าหนด  
- จ านวนกิจกรรมที่ด า เนินการเพื่อ
ส่ ง เสริมและพัฒนาหน่วย งานให้ มี
คุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทาง
เกณฑ์การประเมิน ITA ทั้ง 5 ดัชนี 

สนับสนุนให้ค่า CPI ของประเทศให้สูงขึ้น - - - - กปภ. 

51 การเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ ์ศปท.กปภ. 
เป็นช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตผ่านสาย
ด่วนช่วงเวลาราชการ และ
สามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
ได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ 
http://anticor.pwa.co.th 

- ด าเนิน 
การอยา่ง
ต่อเนื่อง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

เผยแพร่ และประชาสั มพันธ์อย่ า ง
ต่อเนื่อง 

เพื่อให้ประชาชนทัว่ไปรับรู้ระบบการรับเร่ือง
ร้องเรียนของหน่วยงาน 

- - - - กปภ. 

52 ปรับปรุงหรือพัฒนาแนวทาง
ขั้นตอน วธิีการปฏิบัติงาน 
ประกาศ ค าสั่ง กฎระเบยีบ
ของ กปภ. ที่พบว่ามีความเส่ียง
ในการทุจริต 

เร่ือง 1 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนเร่ืองที่ปรับปรุงหรือพัฒนาแก้ไข ลดความเส่ียงในการบริหารงาน - - - - กปภ. 

53 ซักซ้อมความเข้าใจให้ทุก
หน่วยงานทราบถึงมติ ครม. 
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541 
ในการให้ความคุ้มครอง  

ครั้ง 6 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนครั้งในการซักซ้อมความเข้าใจให้
พนักงานได้รับรู้ 

สร้างจิตส านึกหากพบเห็นการทุจริตให้รบั
แจ้งต่อผู้รับผิดชอบโดยได้รับการคุ้มครอง
ตามมติ ครม. 

- - - - กปภ. 

54 โครงการจัดอบรมให้ความรู้ 
แก่บุคลากรของส านัก
ตรวจสอบ  

ครั้ง 2 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนครั้งที่มีการจัดบรรยายให้ความรู้ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ - - - - กปภ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ  
(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

55 
 

การด าเนินงานตามมาตรการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อ
พัฒนาภาพลักษณ์และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 

หน่วยงาน
และส่วน
ราชการ
ในสังกัด 
กทม. 

ร้อยละ 
100 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติของหน่วยงาน 

สร้างแนวทางในการปูองกันการทุจริตที่
อาจจะเกิดขึ้นภายในหนว่ยงาน เพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ 
กทม. 

- - - - กทม. 

56 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนัก
บริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 
31,32 และ 33 

คน 210 18.3957 - ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีผลการประเมินรายบุคคลไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70  
- ร้อยละ 100 ของทุกรุ่น 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่าน
เกณฑ์การประเมินในเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรมและการส่ังสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพตามทีห่ลักสูตรก าหนด 

- - - - กทม. 

57 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนัก
บริหารมหานครระดับกลาง รุ่น
ที่ 21 และ 22 

คน 
 

140 
 

15.7960 
 

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีผลการประเมินรายบุคคลไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70  
- ร้อยละ 100 ของทุกรุ่น 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่าน
เกณฑ์การประเมินในเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรมและการส่ังสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพตามทีห่ลักสูตรก าหนด 

- - - - กทม. 

58 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนัก
บริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 
13  

คน 40 7.6020 น าเสนอแนวทางการพัฒนา กทม. รุ่น
ละ 1 แนวทาง 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถบูรณาการ
ความรู้ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมเพื่อ
น าเสนอแนวทางการพัฒนางานจัดท าเปน็
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลคนละ 1 เร่ือง  

- - - - กทม. 

59 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตข้าราชการและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร 

คน 550 1.9243 ร้อยละความส าเร็จการด าเนินการสร้าง
เสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร
ในหน่วยงาน 

ร้อยละ 80 ของผู้ส่งแบบประเมินได้รับการ
ประเมินสมรรถนะหลักของข้าราชการกทม. 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามเกณฑ์สมรรถนะ
หลักของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่
ส านักงาน ก.ก. ก าหนด 

- - - - กทม. 

60 โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศ
ข้าราชการ กรุงเทพมหานคร 
 
 

คน 960 8.9280 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ กทม. 
(70:20:10) 

ข้าราชการ กทม.สามัญบรรจุใหม่ประเภท
ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการซ่ึงได้รับการบรรจุและ
แต่งต้ังให้เขารับราชการฯตั้งแต่เดือน ส.ค.
60 ถึง ส.ค.61 

8.9280 8.9280 8.9280 8.9280 กทม. 

61 โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศ
บุคลากรของกรุงเทพมหานคร 

คน 525 1.6350 ร้อยละความส าเร็จของการทรัพยากร
บุคคลของ กทม. (70:20:10) 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถนความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

- - - - กทม. 



65 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ  
(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

62 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสร้างและพัฒนาหลกัสูตร
ตามสายอาชีพ 

คน 200 0.4970 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนา
ข้าราชการ กทม./บุคลากร กทม. ให้
สามารถน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 

ส าหรับข้าราชการตามสายอาชีพ จ านวน 5 
สายงาน 

- - - - กทม. 

63 โครงการอบรมกฎหมายสัญญา
และพัสดุที่ใช้ในการปฏบิัติงาน 

คน 1,000 3.2470 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ กทม. 
(70:20:10) 

ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานดีขึ้นในระดับปานกลางขึ้นไปโดย
การทอดแบบสอบถามไปยังผู้บังคับบัญชา
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังเสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรม 

- - - - กทม. 

64 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
พัฒนานักกฎหมาย
กรุงเทพมหานคร 

คน 120 6.2729 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนา
ข้าราชการ กทม. ให้มีความรู้ตาม
สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน (กลุ่มงานนิติ
การ) 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
คะแนนทดสอบหลักการฝึกอบรมไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 70 

- - - - กทม. 

65 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรส านักปลัดเมืองพัทยา 

คน 75 0.6000 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกที่ดี
สามารถน าหลกัคุณธรรมจริยธรรมปรับ
ใช ้

- ผู้เข่ารวมโครงการสามรถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง                               
- ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของ จนท. 

- 0.6000 - - เมืองพัทยา 

66 โครงการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อ
การบริการประชาชน 

คน - 0.3000 ปีละ 1 ครั้ง บุคลากรของเมืองพัทยามีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประชาชนมคีวาม
พึงพอใจในการบริการ 

- - - - เมืองพัทยา 

67 โครงการอบรมและเผยแพร่
ความรู้ด้านงานพัสด ุ

คน - 0.2000 ปีละ 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเขา้ใจ
แนวทางปฏบิัติงานงานตามระเบียบกฎหมาย
ที่ถูกต้อง เหมาะสมประสิทธภิาพในงานพัสดุ 

- - - - เมืองพัทยา 

68 โครงการส่งเสริมศาสนา
คุณธรรมและจริยธรรม 

คน - 1.3000 ปีละ 5 กิจกรรม นักเรียนน าหลักธรรมค าสอนไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม 

- - - - เมืองพัทยา 



66 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ  
(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

69 โครงการประกวดภาพระบายส ี
“เมืองพัทยาโปร่งใส เด็กรุ่น
ใหม่โตไปไม่โกง” (บูรณาการ
ร่วมกับโครงการจัดกจิกรรม
รณรงค์เพื่อปูองกันปัญหายา
เสพติด) 

คน 80 0.2400 1 ครั้ง/ปี เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงความส าคัญในการต่อต้านการ
ทุจริต 

- - - - เมืองพัทยา 

70 กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแกป่ระชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัต ิ

คน ประชาชน
ทั่วไป 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สร้างความโปร่งใสในการบริการ
สาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึง
พอใจทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัต ิ

ไม่มีการทุจริต คอร์รัปชันในกระบวนการ
สาธารณะแก่ประชาชน 

- - - - เมืองพัทยา 

71 กิจกรรมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency 
Assessment : ITA) 

- - ไม่ใช้
งบประมาณ 

- - - - - - เมืองพัทยา 

72 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมน าใจ 

คน 50 0.0200 - - - - - 0.0200 กาญจน บุร ี

73 โครงการท้องถิ่นโปร่งใส
ต่อต้านการทุจริต 

หมู่บ้าน 24 0.0100 24 หมู่บ้าน ประชาชนได้ทราบถึงความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต 

- 0.0100 - - กาญจนบุร ี

74 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

คน 50 0.0700 ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80 

ผู้บริหารและพนกังานได้รับการอบรม
คุณธรรมในการปฏิบัติงาน 

- - - 0.0700 กาญจนบุร ี

75 โครงการส่งเสริมองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต 

คน 50 0.0100 ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80 

ผู้บริหาร พนักงานสมาชิก  สภาฯ ได้รับ
ความรู้ด้านการต่อตา้นการทุจริต 

- - 0.0100 - กาญจนบุร ี

76 โครงการเสริมสร้างการปูองกัน
ปราบปรามการทุจริตฯ อ าเภอ
ด่านมะขามเต้ีย ปี พ.ศ. 
2561 
 

ครั้ง 12 ไม่ใช่
งบประมาณ 

สามารถสร้างการรับรู้ในการปอูงกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ ทุกภาคส่วน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

ทุกภาคส่วนมจีิตส านึกและมีความรู้ความ
เข้าใจในการปูองกันปราบปรามการทุจรติฯ  

- - - - กาญจนบุร ี



67 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ  
(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

77 การเผยแพร่ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนผ่าน
เว็บไซต์จังหวัด 

ครั้ง 1 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนครั้งในการเผยแพร ่ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

- - - - ชัยนาท 

78 เผยแพร่การกระท าความผิดใน
รูปแบบคลิปวีดิโอส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมผ่าน
เว็บไซต์จังหวัด 

จ านวน
เร่ือง 

6 ไม่ใช้
งบประมาณ 

เสนอตัวอย่างของการกระท าผิดวินัย
และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ลดการกระท าผิดวินัยและการฝุาฝืน
จริยธรรม 

- - - - ชัยนาท 

79 การให้ความรู้เกีย่วกับค่านิยม
ความซ่ือสัตย์ให้แก่อาสาสมัคร
ปูองกันฝุายพลเรือนในการ
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในโครงการฝึกอบรม 
จัดตั้งและทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝาุยพลเรือนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
จังหวัดชัยนาท 

คน 120 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวน อปพร.ที่เข้ารว่มโครงการใน
พื้นที่จังหวัดชัยนาทได้รับการปลูกฝัง
เร่ืองการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

อปพร.ในพื้นที่จังหวัดชยันาทได้รับการ
ปลูกฝังการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

    ชัยนาท 

80 โครงการจัดท าข้อมูลขา่วสาร
เกี่ยวกบักฎหมาย ระเบยีบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของหนว่ยงาน
และความรู้เกี่ยวกบัการปอูงกัน
การทุจริต เผยแพร่ในเว็บไซต์
ส านักงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภยัจังหวัดชยันาท 
เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สืบค้นและตรวจสอบได้ตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2550 และ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง  
 

ครั้ง 12 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนครั้งในการเผยแพร่เกีย่วกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของ
หน่วยงานในสังกัด และความรู้เกีย่วกับ
การปูองกันการทุจริตทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

ประชาชนทั่วไปและบุคลากรของหนว่ยงาน
เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ของหนว่ยงานในสังกัด และ
ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันการทุจริตได้
สะดวก 

    ชัยนาท 

81 จัดท าข้อมูลขา่วสารเกีย่วกับ เร่ือง 2 ไม่ใช้ จ านวนเร่ืองในการเผยแพร่ความรู้ในการ บุคลากรของรัฐมีความเข้าใจในเรื่องการ     ชัยนาท 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ  
(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ความรู้ในการปูองกันการทุจริต 
เช่น การเผยแพร่ในเร่ือง
ประโยชน์ทับซ้อน พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจ้าง และการการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 เป็นต้น 

งบประมาณ ปูองกันการทุจริต ปูองกันและปราบปรามการทุจริตมากขึน้ 

82 การรายงานผลการจัดซ้ือจัด
จ้างโดยมีการแสดงข้อมูล
โครงการรายละเอียดการซ้ือ/
จ้าง ทุกเร่ืองตามระเบียบ 

กิจกรรม 2 ไม่ใช้
งบประมาณ 

แสดงข้อมูลการซ้ือการจา้งในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เร่ิมจนแล้วเสร็จ 

หน่วยงานด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งทุก
โครงการตามระเบียบที่เกีย่วขอ้งและ
สามารถตรวจสอบได้ 

- - - - ชัยนาท 

83 จัดนิทรรศการให้ความรู้กับเด็ก 
เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
เกี่ยวกบัการปอูงกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ครั้ง 12 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนครั้งในการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกบัการปอูงกัน ปราบปรามการ
ทุจริตให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชน
ทั่วไป 

เด็ก เยาวชน และบุคลากรภายในหนว่ยงาน
สามารถเข้าถึงข้อมูลเกีย่วกับการปูองกนัและ
ปราบปรามการทุจริต 

- - - - ชัยนาท 

84 โครงการเสริมสร้างจริยธรรม
ข้าราชการส านักงานโยธาธกิาร
และผังเมืองจังหวัดชุมพร (เข้า
วัดปฏิบัตธิรรมฟังค าสั่งสอน
เร่ืองทศพิธราชธรรม วัดพระ
บรมธาตุสว)ี 

คน 20 - 30 0.0005 ข้าราชการมีความรู้ความเขา้ใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญของจริยธรรม 

ข้าราชการปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความรวดเร็ว 
ซ่ือสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ยึดถอืประโยชน์ของประเทศ
เหนือกวา่ประโยชน์ส่วนตน 

- - - - ชุมพร 

85 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมข้าราชการ พนักงาน
จ้างและเจ้าหนา้ที่ในสังกัด เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ 

ร้อยละ 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละของจ านวนขา้ราชการพนักงาน
จ้างและเจ้าหนา้ที่ในสังกัดที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ข้าราชการพนักงานจา้งและเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดมีคุณธรรมจริยธรรม 

- - - - ชุมพร 

86 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภา
และพนักงานสว่นท้องถิ่น 

ครั้ง 10 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนครั้งที่ด าเนินโครงการ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานสว่นท้องถิ่นมี
คุณธรรมจริยธรรม 

- - - - ชุมพร 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ  
(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

87 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบักฎหมายระเบียบ
ท้องถิ่นให้แก่ผู้น าชุมชน 

ร้อยละ 20 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้น าชุมชนและประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจระเบียบกฎหมายท้องถิ่น 

- - - - ชุมพร 

88 เพิ่มช่องทางในการส่ือสารเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนสามารถ
ศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูล
เกี่ยวกบัการปอูงกันการทุจริต 

ช่องทาง 3 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนช่องทางที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถศึกษาเรียนรู้และหา
ข้อมูลเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริต 

ประชาชนมีทางเลือกในการศึกษาเรียนรู้
เกี่ยวกบัการปอูงกันการทุจริตมากขึ้น 

- - - - ชุมพร 

89 โครงการอบรมเพิ่มองค์ความรู้
เกี่ยวกบัระเบียบข้อกฎหมาย
เพื่อลดความเส่ียงของการ
ทุจริตในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร สถจ. 

ร้อยละ 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละของบุคลากรของ สถจ. ที่เขา้ร่วม
โครงการ 

บุคลากรของ สถจ. มอีงค์ความรู้เกี่ยวกบั
ระเบียบข้อกฎหมาย 

- - - - ชุมพร 

90 อบรมโครงการสร้างความ
ตระหนักในการปอูงกันและ
ปราบปรามการทุจริตในทุก
ภาคส่วนในจังหวัดเชยีงราย 

คน 450 0.5290 จ านวนบุคลากรของรัฐ - - - 0.5290 - เชียงราย 
 

91 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรในส านักงานที่ดิน
จังหวัดนคปฐม สาขาบางเลน 
ทราบเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย
เพื่อปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตโดยการเผยแพร่โปสเตอร์
แผ่นพับความรู้เรื่องเกี่ยวกับการ
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

ช่องทาง อย่างน้อย 
2 

ช่องทาง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
เสียต่อนโยบายมาตรการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
75 

บุคลการในหน่วยงานมจีิตส านึกในการ
ต่อต้านการทุจริตและมีความรู้เกีย่วกบัการ
ปราบปรามการทุจริตมากขึ้น 

- - - - นครปฐม 

92 โครงการส่งเสริมค่านิยมและ
ทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด
ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม ให้ยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม 

คน 50 ไม่ใช้
งบประมาณ 

เจ้าหน้าที่ของส านักส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมเข้ารวมกิจกรรม 
ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความเข้าใจและมสี่วน
ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว 

- - - - นครปฐม 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ  
(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

93 โครงการบังคับใช้มาตรการทาง
กฎหมายกรณี องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีพฤติกรรมทุจริต
ต่อราชการ 

คน 5 ไม่ใช้
งบประมาณ 

บุคลากรของกลุ่มงานกฎหมายระเบียบ
และเร่ืองร้องทุกข์เร่งรัดการด าเนินการ 
ตรวจสอบ สอบสวน เสนอความเห็น 
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
พฤติกรรมในทางทุจริตให้แล้วเสร็จ
เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกตอ้งโดยเร็ว
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

การด าเนินการ กรณีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีพฤติกรรมในทางทุจริตมีการ
ด าเนินการอยา่งถูกต้องรวดเร็ว 

- - - - นครปฐม 

94 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
สร้างจิตส านึกร่วมต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชัน 

คน 33 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละ 100 ของบุคลากรในสังกัด
รับทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชัน 

บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  

- - - - นคร 
สวรรค์ 

95 กิจกรรมจัดซื้อจัดจา้งโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 

- - ไม่ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละ 100 ที่หนว่ยงานด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ และเผยแพร่
ข้อมูลครบถ้วนโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

การจัดซ้ือจัดจา้งของหน่วยงานโปร่งใส
ตรวจสอบได้  

- - - - นคร 
สวรรค์ 

96 กิจกรรมเผยแพร่เอกสาร
ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแก่
บุคลากรในสังกัด 

คน 44 ไม่ใช้
งบประมาณ 

12 เร่ือง/ปี เจ้าหน้าที่ สนง.ปภ.จ.นว. ได้รับความรู้
เกี่ยวกบัการปอูงกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

- - - - นคร 
สวรรค์ 

97 กิจกรรมการจัดท าช่องทางใน
การติดต่อสื่อสารแจ้งขา่วขอ้
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ช่องทาง 4 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต อยา่งน้อย 4 ช่องทาง 

ประชาชนสามารถร้องเรียนการทุจริตได้
โดยสะดวก 

- - - - นคร 
สวรรค์ 

98 กิจกรรมสร้างความรู้ความ
เข้าใจและรณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต 

คน 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและกลุ่มองค์กร/
เครือข่าย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 95 มี
ความตื่นตัวไม่ยอมรับและต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และกลุ่มองค์กร/
เครือข่าย ตื่นตัวไม่ยอมรับและต่อตา้นการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 

- - - - นครสวรรค์ 

99 การขับเคลื่อนงานจริยธรรม 
และการเสริมสร้างวินัย
ข้าราชการของจังหวัด 

หน่วย 80 0.0100 ร้อยละของการกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่เกิดขึ้นเทียบกับป ี2560 ไม่
เกิน 

ร้อยละ 1 - 0.0035 0.0035 0.0030 น่าน 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ  
(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

100 โครงการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกบัการปอูงกัน
ปราบปรามการทุจริตฯ 
เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เช่น เว็บไซต์ของ สนง.ปภ.จ.
ปทุมธานีและนิทรรศการ เป็น
ต้น 

จ านวน
ครั้ง 

12 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนครั้งในการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกบัการปอูงกันปราบปรามการ
ทุจริตฯ 

ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการปูองกัน 
ปราบปรามการทุจริตฯ 

- - - - ปทุมธาน ี

101 จ านวนเจา้หน้าที่ของรัฐใน
ส านักงานฯ ได้รับทราบ
ประกาศวาระด้านการปูองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

25 คน 25 คน ไม่ใช้
งบประมาณ 

บุคลากรในสังกัดมีความตระหนักถึง
ความถูกต้อง 

เจ้าหน้าที่ของรัฐในส านักงานฯ ทุกคน
รับทราบประกาศวาระจังหวัด น าไปปฏบิัติ 

- - - - ปทุมธาน ี

102 จ านวนขา้ราชการที่ได้รับการ
ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาของจังหวัดและกรมฯ 

25 คน 25 คน ไม่ใช้
งบประมาณ 

เจ้าหนา้ที่น าหลักศาสนามาประยกุต์ใช้ให้
เกิดผลในการปรับเปลีย่นพฤติกรรมที่ดีขึ้น 

เจ้าหน้าที่ของรัฐในส านักงานฯ   ทกุคน
ละอายใจและเกรงกลัวต่อบาป 

- - - - ปทุมธาน ี

103 จ านวนช่องทางใหภ้าค
ประชาชนเข้าร้องเรียน
เสนอแนะให้ข้อมูลอย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

3 
ช่องทาง 

3 
ช่องทาง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีช่องทางให้ประชาชนเข้าร้องเรียน เจ้าหน้าที่มีความระมัดระวังในการท างาน
หรือบริการประชาชน 

- - - - ปทุมธาน ี

104 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตส านึกในการ
ให้บริการ เพื่อปูองกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

คน 90 0.0500 ข้าราชการและลูกจา้งเข้าอบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  

- - 0.0500 - - ปราจีน บุร ี

105 ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับผลประโยชน์ทบัซ้อน 

คน 65 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละ 95 ของผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจระเบยีบฯ 

- - - - - ปราจีน บุร ี

106 เสริมสร้างจริยธรรม : อบรม
เชิงปฏิบัติการ พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

คน 65 คน 0.0050 - บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความเขา้ใจ 
พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจา้งและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

0.0050 - - - พะเยา 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ  
(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

107 การด าเนินงานของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดพังงา ในการสอดสอ่ง 
เสนอแนะ ส่งเสริมการปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ 

ครั้ง 1 0.0900 ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผน
สอดส่องฯ 

มีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล 

- - - - พังงา 

108 การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) 
ด้านการปูองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ  
1. ประชาสัมพันธ์แจ้งเวยีน
ความรู้ด้านการปอูงกันการ
ทุจริต 
2. ประชุมให้ความรู้ด้านการ
ปูองกันการทุจริตฯ ใหแ้ก่
บุคลากร 
3. ผู้บังคับบัญชาขับเคลื่อน
วินัยและการรักษาวินยัตาม
พันธสัญญาโดยใช้เป็น
เครื่องมือในการประเมินผล
การปฏิบัติงานบุคลากรเพื่อ
เล่ือนขั้นเงินเดือนในแต่ละรอบ
การประเมิน 

ครั้ง/ปี 12/1 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนครั้งของการประชาสัมพันธ์/การ
ประชุม/การน าไปเป็นเครื่องมือการ
ประเมิน 

บุคลากรได้รับความรู้ด้านการปอูงกันทจุริต - - - - พังงา 

109 ฝึกอบรม/จัดประชุมถา่ยทอด
องค์ความรู้ด้านการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตและ
เสริมสร้างค่านิยมสุจริตให้แก่
บุคลากรสังกัด อปท. 

โครงการ/
ป ี

1/1 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนโครงการ บุคลากร อปท. ได้รับความรู้ด้านการปอูงกัน
ทุจริต 

- - - - พังงา 

110 โครงการฝึกอบรมข้าราชการ
บรรจุใหม่และยา้ยมาปฏิบัติ
หน้าที่จังหวัดพิจิตร ประจ าปี

คน 100 0.2200 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในเร่ือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการ
ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักความสุจริต

ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด โดยมีความสุจริตโปร่งใส 

- 0.2200 - - พิจิตร 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ  
(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน 
111 โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรของส านักงานจังหวัด
พิจิตร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

คน 60 0.2000 1. บุคลากรส านักงานจังหวัดพจิิตรมี
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทอ านาจ
หน้าที่ภารกิจเพิ่มขึ้น 
2. บุคลากรส านักงานจังหวัดพจิิตรมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมาภิบาล
เพิ่มขึ้น 

บุคลากรส านักงานจังหวัดพิจิตรน าความรู้ที่
ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล 

- - - - พิจิตร 

112 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของส านักงานจังหวัด
พิจิตร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  

คน 60 0.0200 1. บุคลากรส านักงานจังหวัดพจิิตรมี
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทอ านาจ
หน้าที่ภารกิจเพิ่มขึ้น 
2. บุคลากรส านักงานจังหวัดพจิิตรมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมาภิบาล
เพิ่มขึ้น 

บุคลากรส านักงานจังหวัดพิจิตรน าความรู้ที่
ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานโดยยึดหลกัธรร
มาภิบาล 

- 0.0200 - - พิจิตร 

113 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรฝุายปกครองจังหวัด
พิจิตร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

คน 160 0.1250 บุคลากรฝุายปกครองรับทราบแนวทาง
ปฏิบัติงานตามนโยบายส าคัญของ
รัฐบาลกระทรวงมหาดไทยกรมปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และการ
ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักความสุจริต 

บุคลากรฝุายปกครองน าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความสุจรติ 

- 0.1250 - - พิจิตร 

114 โครงการ พช.พิจิตร ร่วม
รณรงค์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องใน
เทศกาลเข้าพรรษา 

คน 77 ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
85 

- เจ้าหนา้ที่พัฒนาชุมชนยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนเป็นส าคัญในการปฏิบัติงาน 
- เจ้าหนา้ที่พัฒนาชุมชนได้น าหลักธรรมค า
สอนทางพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ ปฏิบัติ
ในวิถีชีวิตได้อยา่งเหมาะสม 
- เจ้าหนา้ที่พัฒนาชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าทีแ่ละการปฏิบัติงานในหน้าที่
โดยใช้คุณธรรมจริยธรรม 

- - - - พิจิตร 

115 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด

คน 300 1.3950 1. บุคลากรของ อปท. ได้รับทราบ
หลักการแนวคิด และวิธปีฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560  

การจัดซ้ือจัดจา้งและการบรหิารพัสดุของ 
อปท. เป็นไปอยา่งถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
และถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

- 1.3950 - - พิจิตร 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ  
(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. บุคลากรของ อปท. มีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางปฏิบัติตามระเบยีบ กค. 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซ้ือจัดจา้งฯ 
พ.ศ. 2560  
3. บุคลากรของ อปท. มีความรู้ความ
เข้าใจขั้นตอนวธิีการปฏิบัติในการจัดหา
พัสด ุ

116 การจัดตั้งเครือข่ายส่วน
ราชการคุณธรรมตามโครงการ
ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม 

ส่วน
ราชการ

ส่วน
ภูมิภาค 

33 ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีเครือข่ายส่วนราชการคุณธรรมที่ส่วน
ราชการส่วนภูมิภาคทุกส่วนเข้ารว่ม
เครือข่าย 

- ส่วนราชการส่วนภูมิภาคปฏิบัติราชการ
ภายใต้อัตลกัษณ์ร่วมและหลักธรรมาภิบาล 
- ประชาชนผู้รับบริการจากส่วนราชการส่วน
ภูมิภาคได้รับบริการที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

- - - - พิจิตร 

117 สร้างเสริมจิตส านึกบริการ
พัฒนางาน พัฒนาคน โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต 

คน 98 ไม่ใช้
งบประมาณ 

- เจ้าหนา้ที่ในหน่วยงานมีความรู้
เกี่ยวกบัระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการปอูงกันและปราบปรามการ
ทุจริตไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรในหน่วยงาน 
- ผลคะแนนการประเมินจาก
แบบสอบถามของประชาชนผู้รับบริการ
ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80  

- ส านักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหารปราศจาก
การทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่รัฐ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบตัิ
ราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

- - - - มุกดาหาร 

118 โครงการปลูกจิตส านึกและ
เสริมสร้างสมรรถนะด้านการ
พัสดุให้แก่บุคลากร 

คน 45 0.0500 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพัสดุเพิ่มขึ้นร้อยละ 80  

บุคลากรในส านักงานมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายระเบยีบได้อย่างครบถ้วนและ
ถูกต้อง ลดปัญหาการทุจริตในการปฏิบตัิ
ราชการ 

- - 0.0500 - มุกดาหาร 

119 โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้าง
จิตส านึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรมวินยั และธรรมาภิ
บาลส าหรับบุคลากร 

คน 23 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม
ทั้งหมด 

บุคลากรส านักงาน ปภ.จังหวัดมุกดาหารมี
ความรู้ความเข้าใจ มีจิตส านกึด้านคุณธรรม 
จริยธรรมวินยั และธรรมาภิบาล 

- - - - มุกดาหาร 

120 โครงการจัดการองค์ความรู้
ด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

คน 23 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ ด้าน
การปอูงกันและปราบปรามการทุจริต ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมทั้งหมด 

บุคลากรส านักงาน ปภ.จังหวัดมุกดาหารมี
ความรู้ความเข้าใจ ด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

- - - - มุกดาหาร 



75 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ  
(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

121 โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร เพือ่
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ข้าราชการ ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด
มุกดาหาร และเรียนรู้แนวทาง
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของ
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

คน 20 0.0265 1.จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80  
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการพลเรือนและแนวทางการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 80  

บุคลากรในส านักงานมีความรู้ความเข้าใจใน
การพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรมโดยมี
คุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่ยึดมั่นใน
ความถูกต้อง ชอบธรรม มีคุณธรรม และ
จริยธรรม มีหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา
เป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจในการด าเนิน
ชีวิต เรียนรู้แนวทางการส่งเริมการท่องเท่ียว
ของท้องถิ่น และกรท างานให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปูาหมายของหน่วยงาน 

0.0265 - - - มุกดาหาร 

122 การใช้สื่อวีดีทัศน์เพื่อสร้าง
ความตระหนักในด้านความ
ซ่ือสัตย์สุจริต 

คน 145 ไม่ใช้
งบประมาณ 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100  
- จ านวนเครือข่ายด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพิ่มขึ้นร้อยละ 
100  
- ร้อยละ 100 ที่เพิ่มขึ้นของบุคลากร
ร่วมต้านทุจริต 

- กฟจ.มุกดาหารปราศจากการทุจริต
เกี่ยวกบัการปฏิบัติราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบตัิ
ราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

- - - - มุกดาหาร 

123 โครงการส านักงานที่ดินโปร่งใส
ใส่ใจบริการ 

คน 8,600  ไม่ใช้
งบประมาณ 

เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในการบริการ ไม่เรียกรับประโยชน ์ - - - - ลพบุร ี

124 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

คน 40 0.0005 ร้อยละ 90  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมีความรู้ ความเขา้ใจ 
ทัศนคติและประพฤติปฏิบัติตนเป็น
ข้าราชการที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างเกื้อกูล 
หน่วยงานมีความสามัคคี มีพฤตกิรรมตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมที่ก าหนดไว้ใน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและ
จรรยาข้าราชการกรมพัฒนาชุมชน 

- - - - ลพบุร ี

125 การพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม
ส าหรับบุคลากรจังหวัดล าพูน 

คน 130 0.0800 จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ - 0.0800 - - - ล าพูน 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ  
(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

126 โครงการเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกบัการรักษาวินัยในการ
ปฏิบัติของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

คน 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความรู้เกีย่วกบั
การรักษาวินัย 

- - - - ล าพูน 

127 โครงการเสริมสร้างพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน
พัสดุให้แก่ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

คน 120 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความรู้ด้าน
การพัสด ุ

- - - - ล าพูน 

128 โครงการปฏิบัติธรรมของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ส านักงานที่ดินจังหวัด 

คน 30 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกในหลกัคุณธรรม 
ร่วมต่อต้านการทุจริต 

- - - - ล าพูน 

129 ส่งเสริมความโปร่งใสในระบบ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 

ครั้ง 2 ไม่ใช้
งบประมาณ 

วิธีการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เกิดความโปร่งใสในการด าเนินการจัดซ้ือจัด
จ้าง 

- - - - ล าพูน 

130 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัการ
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

ครั้ง 4 ไม่ใช้
งบประมาณ 

วิธีการเผยแพร่ความรู้ฯ บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการปอูงกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพิ่มมากขึ้น 

- - - - ล าพูน 

131 โครงการรณรงค์เพื่อปูองกัน 
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส านักงาน
โยธาธกิารและผังเมืองจังหวัด
ล าพูน 

คน 30 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ความส าเร็จในการรับรู้และรว่ม
ด าเนินการรณรงค์เพื่อปูองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหนา้ที่ในสังกัด 

เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคนร่วมด าเนินการ
รณรงค์เพื่อปูองกันปราบปรามการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ 

- - - - ล าพูน 

132 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีของอ าเภอเมือง
ล าพูน 

คน 50 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการฯ บุคลากรมีความรู้ในเร่ืองกฎระเบียบสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถกูต้อง 

- - - - ล าพูน 

133 โครงการเสริมสร้างค่านิยมความ
ซ่ือสัตย์สุจริตให้แก่อาสาสมัคร
ปูองกันภยัฝาุยพลเรือนในการ
ปูองกันและปราบปรามการทจุริต 

ครั้ง 1 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนครั้งของการเข้ารว่มอบรมของ 
อปพร. 

มีเครือข่ายการปอูงกันการทจุริตเพิ่มขึ้น - - - - ล าพูน 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ  
(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

134 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้าง
วัฒนาธรรมต่อต้านการทุจริต
และการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการเป็นขา้ราชการ
ที่ดี จังหวัดสมุทรปราการ ป ี
2560”  
หลักสูตรที่ 1 อบรม เชิง
ปฏิบัติการ (WorkShop) 
“สมุทรปราการ ใสสะอาด
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต”  
หลักสูตรที่ 2 ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต “ปากน้ า
สัญจร สุจริตตามรอยพ่อ อยู่
อย่างพอเพยีง” 

คน 1,450 0.8000 - ข้าราชการถกูร้องเรียนกรณีฝุาฝืน
จริยธรรมและจรรยาขา้ราชการไม่เกิน
ร้อยละ 3  
- ข้าราชการได้รับการฝึกอบรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ไม่น้อยกวา่ 200 
คน 

- จ านวนขา้ราชการ ถูกร้องเรียนกรณีฝาุฝืน
จริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการลดลง 
- การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 

- 0.5000 - 0.3000 สมุทร 
ปราการ 

135 โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารงบประมาณส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุร ี

ครั้ง 1 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
จังหวัดสิงห์บุรี มีความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการใช้จา่ยงบประมาณ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
เปูาหมาย ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณ ป ีพ.ศ. 2561 

- - - - สิงห์บุร ี

136 โครงการคัดเลือกคนดี ศรี พช. ครั้ง 1 ไม่ใช้
งบประมาณ 

บุคลากรของส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด ประพฤติปฏบิัติตนตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยา
ข้าราชการได้รับการคัดเลือกเป็นคนดี 
ศรี พช. 

บุคลากรของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สิงห์บุรีได้รับการยกยอ่งเชิดชูเกียรติเป็น
ข้าราชการที่ประพฤติปฏิบัติตนตามหลกั
คุณธรรม จริยธรรม 

- - - - สิงห์บุร ี

137 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

จ านวน
ครั้งหรือ
รุ่นที่ผ่าน
การอบรม 

3 0.1500 60 คน/รุ่น - ประชาชนได้รับความรู้และตระหนกัด้าน
การลดความเส่ียงภยัและการปูองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- - - - สิงห์บุร ี
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ  
(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

138 เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ครั้ง 1 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนครั้ง บุคลากรของหน่วยงานเข้าใจหลกัธรรมาภิ
บาลและน าคุณธรรมมาใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ 

- - - - สิงห์บุร ี

139 ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเข้า
ร่วมการประชุม อบรม สัมมนา
ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

ครั้ง/ปี 1 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการปอูงกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

- - - - สิงห์บุร ี

140 โครงการพัฒนาศักยภาพก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ
หมู่บ้านและบริการประชาชน 
(ส่งเสริมความรู้คุณธรรม
จริยธรรมแกก่ านันผู้ใหญ่บา้น 
คณะกรรมการหมู่บ้าน) 

คน 1140 0.2000 ก านันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เขา้ร่วมโครงการทุกหมู่บ้าน
(105 หมู่บ้าน) จ านวน 1,140 คน 

ก านัน ผู้ใหญ่บา้น และคณะกรรมการ
หมู่บ้านได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อน าไปใช้เป็นหลักในการด าเนิน
ชีวิตและการปฏิบัตหิน้าที่  

- - - - สิงห์บุร ี

141 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรของอ าเภอพรหมบุรี
เกี่ยวกบัการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมและการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี 

คน 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละของบุคลากรที่เขา้รับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการ
ปฏิบัติงานตามหลกัธรรมาภิบาล
มาตรฐานและการบรหิารกิจการ
บา้นเมืองที่ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการปอูงกันและปราบปรามการ
ทุจริตและน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มี
ความถูกต้องตามระเบยีบแบบแผนของทาง
ราชการ 

- - - - สิงห์บุร ี

142 กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมร่วม
กิจกรรมทางศาสนาเพื่อขัด
เกลาจิตใจให้ประพฤติดีมี
ศีลธรรม 

กิจกรรม 1 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรม - - - - - สุโขทัย 

143 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ประสทิธภิาพการปฏิบัติงานของ
ที่ท าการปกครองจังหวัดและ
อ าเภอประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  

คน 100 0.0050 ข้าราชการที่ท าการปกครองจังหวัดและ
อ าเภอได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

- - 0.0050 - - สุโขทัย 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ  
(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

144 กิจกรรมประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
และบุคลากรในสังกัด 

คน 25 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรม - - - - - สุโขทัย 

145 กิจกรรมยกย่องชมเชย
บุคลากรผู้ประพฤติตนเป็นผู้
สุจริต 

คน 10 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรม - - - - - สุโขทัย 

146 กิจกรรมการเผยแพร่ 
“ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน” ไปสู่การปฏบิัติ 

ครั้ง 1 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ข้าราชกาพลเรือนยึดมั่นในจริยธรรมยืด
หยัดกระท าในส่ิงที่ถูกต้อง เป็นธรรม  

ข้าราชการเกิดส านึก ลกึซ้ึงและเท่ียงธรรมใน
หน้าที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการ
อันควรแก่ความไว้วางใจและเชื่อมั่นของ
ประชาชนและด ารงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่
ดีงาม 

- - - - สุราษฎร์
ธาน ี

147 ผูว้่าข้าราชการจังหวัดสุราษฎร์
ธานีประกาศเจตจ านงในการ
บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริต 

ครั้ง 1 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ข้าราชกาพลเรือนในสังกัด รับทราบถึง
ประกาศเจตจ านงของผู้บริหารของ
จังหวัดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ทุกส่วนราชการและประชาชนทั่วไปใน
จังหวัดสุราษฎรธ์านีรับทราบถึงประกาศ
เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จากช่องทางต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 3 ชอ่งทาง 

- - - - สุราษฎร์
ธานี  

148 โครงการอบรมให้ความรู้การ
เป็นเครือข่าย ตรวจสอบ เฝูา
ระวัง และส่งเสริมจากทุกภาค
ส่วนเพื่อปูองกันมิให้เกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบต่อ
การปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
จังหวัดนครปฐม 

คน 100 0.0050 ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเครือข่าย
ตรวจสอบ เฝูาระวัง และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อปูองกินมิ
ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบตอ่
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ไม่
ต่ ากวา่ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถน าความรู้
ไปใช้ในการเป็นครือข่ายน าความรู้ไปใช้ใน
การเป็นเครือข่ายตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อ
ปูองกั้นมิให้เกิดการทุจริตและประพฤตมิิ
ชอบในการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้อถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 

- - - - นครปฐม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ  

(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 โครงการส่งเสริมให้บุคลากร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กิจกรรม 1 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้       
1 กิจกรรม 

- - - - - ทด. 

2 กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการ
พระราชด าริ ตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาท และหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรม 1 0.0503 ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการศึกษาดูงาน 

บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาจิตใจและพฤติกรรมอันดี
งาม 

- 0.0503 - - ปภ. 

3 โครงการอบรม/สัมมนาการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาข้าราชการ ให้ความรู้
เกี่ยวกบัวินยั ประมวล
จริยธรรม 

กิจกรรม 1 0.0500 ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสร้าง
จิตส านึกคุณธรรม จริยธรรม 

บุคลากรผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้เกี่ยวกับ
ประมวลจริยธรรม 

- 0.0500 - - ปภ. 

4 โครงการให้ความรู้ “การ
ปฏิบัติตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
(เป็นการสอดแทรกเป็นหวัข้อ
การบรรยายในการอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ) 

ครั้ง 8 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนครั้งที่มีการจัดบรรยายให้ความรู ้ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ
มากยิ่งขึ้น 

- - - - กปภ. 

5 โครงการภูมิปัญญาทอ้งถิ่นตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

คน - 0.1000 - ครูและนักเรียนสามารถน าความรู้มา
ขยายผลในสถานศึกษา 80 %  
- ครูและนักเรียนสังกัดเมืองพัทยา   อยู่
บนพื้นฐานของความสมดุลของชวีิต 

บุคลากรทางการศึกษามีความรู้และด ารงตน
ตามหลักปรัชญาพอเพียงและสามารถขยาย
ผลสู่นักเรียนได้ 

- - - - เมืองพัทยา 

6 โครงการเพาะกล้าคุณธรรม
น้อมน าความพอเพียง 
 

คน 50 0.0200 ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 
80 

เยาวชนได้รับการปลกูฝังเร่ืองคุณธรรมและ
ความพอเพยีง 

- - 0.0200 - กาญจนบุร ี

7 การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ คน 20 ไม่ใช้ มีแผนการจัดฝึกบุคลากรในหน่วยงานให้ จัดให้มีการฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพยีง - - - - ชัยนาท 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ  

(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ 

งบประมาณ เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

8 อบรมในโครงการการสร้าง
ภูมิคุ้มกันการทุจริตด้วยมิติทาง
ศาสนาและเศรษฐกิจพอเพยีง
ในทุกภาคส่วน 

คน 300 1.0000 จ านวนบุคลากร - - 1.0000 - - เชียงราย 

9 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
ข้าราชการ พนักงานราชการ 
และเจ้าหนา้ที่ในสังกัดตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ร้อยละ 80 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม
กิจกรรม 

กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ความเข้าใจปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- - - - ชุมพร 

10 ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ครั้ง 6 ไม่ใช้
งบประมาณ 

 จ านวนครั้งที่มีการถ่ายทอดความรู ้ - - - - - ตาก 

11 ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร
ส านักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม 
สาขาบางเลน ให้ประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาฯ ดังกลา่วมาปรับ
ใช้ ในการกล่อมเกลาทางสังคม 
และปฏิบัติงานต่อตา้นการ
ทุจริต  

กิจกรรม 3 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกบัการด าเนินชีวิตตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้
ในการด าเนินชีวิต 

- - - - นครปฐม 

12 ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานและ
การด าเนนิชีวิตตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง โดยน้อมน า
พระราชด ารัสของในหลวงรชักาล
ที่ 9 ในโอกาสตา่ง  ๆมาเป็น
หัวขอ้ในการประชมุ 

ครั้ง 12 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ร้อยละ 
90 

เจ้าหนที่ได้น้อมรับหลักปรัชญาฯ ร. 9ไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

- - - - นครปฐม 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ  

(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

13 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้
หน่วยงานภาครัฐบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล  
- ส่งเสริมการปฏิบัติงาน โดย
จัดให้มีการสอนแนะการเรียนรู้ 
และปฏิบัติตามหลักธรรม 
จริยธรรม หลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและวินยัแก่
บุคลากรภายในหน่วยงาน 

คน 25 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละเฉลี่ยถว่งน้ าหนกัของบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจและน าไป
ประยุกต์ใช้ร้อยละ 80  

เสริมสร้างจิตส านึกค่านิยมให้ส านักงานที่ดิน
จังหวัดปทุมธานีบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล 

- - - - ปทุมธาน ี

14 จัดพิมพ์หนังสือคู่มือการพัฒนา
ต าบลและท้องถิ่นไปสู่สังคม
สุจริต และคู่มือการพัฒนา
ต าบลและท้องถิ่นไปสู่สังคมวิถี
ชีวิตพอเพียง 

เล่ม 4,000 0.3500 กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับคู่มือฯ มีความรู้
ความเข้าใจการพัฒนาต าบลและท้องถิ่น
ไปสู่สังคมสุจริต และคู่มือการพัฒนา
ต าบลและท้องถิ่นไปสู่สังคมวิถีชีวิต
พอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนกลุ่มเปูาหมาย 

มีเครื่องมือในการด าเนินงานไปสู่เปูาหมาย 
จ านวน 4,000 เล่ม 

- - - - ประจวบคีรี
ขันธ ์

15 ปฏิบัติธรรมของขา้ราชการ
ส านักงานที่ดินจังหวัดพังงา/
สาขา/อ าเภอ 
- จัดให้มีกจิกรรมเข้าวัด ปฏิบัติ
ธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธ ิเจริญ
จิตภาวนา ด าเนินชีวิตแบบ
พอเพียง 

คน 46 ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80 ของข้าราชการฯ ทั้งหมด 

ผู้เข้าร่วมมีจิตส านึกคุณธรรม จริยธรรม - - - - พังงา 

16 พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แบบบูรณาการ 
- จัดประชุมให้ความรู้แนว
ทางการด าเนินงาน 

ครั้ง 1 ไม่ใช้
งบประมาณ 

- - - - - - พังงา 

17 งานคนพิจิตรสานต่อที่พ่อท า คน 1500 ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ผู้เข้าร่วมงานมีความเข้าใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและน าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

- - - - พิจิตร 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ  

(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

18 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรของ
ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร ตามการ
ทรงงานของพ่อ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

คน 33 0.0710 - เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
หลักการและแนวคิดตามหลักการทรง
งาน 
- น าหลกัการทรงงานมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานและด ารงชีวิต 

บุคลากรน าความรู้มาปรับใช้ในองค์กร ท าให้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ และท าให้การ
ปฏิบัติงานราชการมีประสิทธภิาพ 

- 0.0710 - - พิจิตร 

19 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
ข้าราชการ พนักงานราชการ 
และเจ้าหนา้ที่ในสังกัดตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ร้อยละ 80 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม
กิจกรรม 

กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ความเข้าใจปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- - - - ชุมพร 

20 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

คน 70 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความเข้าใจและน า
ความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต 

- - - - ล าพูน 

21 โครงการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของ
อ าเภอเมืองล าพูน 

คน 150 0.0200 จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ บุคลากรที่ได้รับความรู้และน าแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานหรือในชีวิตประจ าวัน 

- - - - ล าพูน 

22 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

คน 36 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนผู้เข้ารับฟังการประชุมชี้แจง บุคลากรของหน่วยงานสามารถน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิด
ประโยชน ์

- - - - สิงห์บุร ี

23 โครงการขยายผลหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าร ิ

หมู่บ้าน 50 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนหมูบ่้านเศรษฐกิจพอเพยีงที่ยึด
หลักคุณธรรมเพื่อการด ารงชีวิต 

ประชาชนในหมู่บ้านมีคุณธรรม ไม่เกิดการ
ทุจริตในการปฏิบัติงานในหมู่บา้น 

- - - - สุพรรณบุรี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ  

(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 โครงการเพิ่มศักยภาพและการ
มีส่วนร่วมของเครือข่าย
อาสาสมัครปูองกันภยัฝุายพล
เรือน (อปพร.) หรือภาค
ประชาชนในการสอดส่องเฝูา
ระวังและแจ้งเบาะแสการ
ทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด 

ครั้ง 94 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนครั้งที่ด าเนินการ สอดแทรกให้
ความรู้เกี่ยวกับการสอดส่องเฝูาระวัง
และแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในการประชุมประชาคม อปพร.
ระดับจังหวัดและศูนยป์ูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัเขต 

- - - - - ปภ. 

2 มาตรการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
มาจากภาคประชาชนเป็น
คณะกรรมการพนักงานเมือง
พัทยาซ่ึงมีหน้าที่ก ากับดูและ
การบริหารงานบุคคลของเมือง
พัทยา 

- - ไม่ใช้
งบประมาณ 

- สร้างความโปร่งใส และเป็นธรรมในการ
บริหารงานบุคคล 

- - - - เมืองพัทยา 

3 สร้างเครือข่ายในการเฝูาระวัง
การทุจริตโดยบูรณาการทุก
ภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม 

เครือข่าย 2 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนเครือข่ายในการเฝูาระวังการ
ทุจริต 

มีเครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริต - - - - ชุมพร 

4 โครงการเพิ่มศักยภาพและการ
มีส่วนร่วมของเครือข่าย
อาสาสมัครปูองกันภยัฝุายพล
เรือน(อปพร.) หรือ ภาค
ประชาชนในการสอดส่องเฝูา
ระวังและแจ้งเบาะแสการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน
สังกัด 

ครั้ง 1 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนครั้งที่ด าเนินการสอดแทรก
ความรู้เกี่ยวกับการสอดส่องเฝูาระวัง
และแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติ
มิชอบแก่อาสาสมัครปูองกันภัย (อปพร.) 

มีเครือข่ายอาสาสมัครในการสอดส่องเฝูา
ระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- - - - ชุมพร 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ  

(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

5 กิจกรรมร่วมกันสร้าง “จังหวัด
ใสสะอาด อ าเภอใสสะอาด 
และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไก
ประชารัฐ เนื่องในวันต่อต้าน
คอร์รัปชันแห่งชาติ 2561 

คน 450 0.4000 จ านวนบุคลากรทุกภาคส่วน - - - - 0.4000 เชียงราย 

6 กิจกรรมงานวันต่อตา้นคอร์รัป
ชันสากลประเทศไทย วันที ่9 
ธันวาคม 2560 

คน 1,000 0.4000 จ านวนบุคลากรทุกภาคส่วน 
(1,000 คน) 

จ านวนบุคลากรทุกภาคส่วน (1,068 คน) 0.4000 - - - เชียงราย 

7 โครงการให้ความรู้ ความเขา้ใจ 
เกี่ยวกบัระเบียบ ข้อบังคับ 
แนวทางการปฏิบัติราชการ 
เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินให้กับหน่วยงาน
ภายนอก องค์กรระดับท้องถิ่น 
รวมทั้งประชาชนทั่วไป 

จ านวน
ครั้ง 

5 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนครั้งการให้ความรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัระเบียบข้อบังคับ แนวทางการ
ปฏิบัติราชการ 

บูรณาการความรว่มมือระหว่างเครือข่าย
หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ
ประชาชนในการต่อตา้นการทุจริต 

- - - - ปทุมธาน ี

8 การไฟฟูาสว่นภูมภิาคโปร่งใส คน 145 0.0500 1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการร้อยละ
100  
2. จ านวนเครือขา่ยด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพิ่มขึ้นร้อยละ 
100  
3. ร้อยละ 100 ที่เพิ่มขึ้นของบุคลากร
ร่วมต้านทุจริต 

1. กฟจ.มุกดาหารปราศจากการทุจริต
เกี่ยวกบัการปฏิบัติราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
2. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏบิัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

- 0.0500 - - มุกดาหาร 

9 สร้างเครือข่ายภาคีการพัฒนา
ในการรณรงค์และต่อต้านการ
ทุจริต 

หน่วยงาน 8 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของส านกังานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอใสสะอาดร่วมต้านทจุริต 

พัฒนาชุมชนใสสะอาด รว่มต้านทุจริต - - - - ล าพูน 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ  

(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

10  ยกยอ่งเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่
ใสสะอาดร่วมต้านทุจริต 

ร้อยละ 40 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนเครือข่ายภาคีการพัฒนารว่ม
รณรงค์และต่อต้านการทุจริต 

ภาคีเครือข่ายร่วมตา้นทุจริตตามแนวทาง
ประชารัฐ 

- - - - ล าพูน 

11 จัดท าบันทึกขอ้ตกลงระหวา่ง
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
และหน่วยงาน/องค์กรที่
เกี่ยวขอ้งกับการปูองกันการ
ทุจริต 

เครือข่าย 2 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนเครือข่ายการปูองกันเพื่อยับยั้ง
ทุจริต 

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและภาคีเครือข่ายที่ไม่
เพิกเฉยและรว่มต่อต้านการทุจริต 

- - - - ล าพูน 

12 โครงการอบรมเสริมสร้าง
ความรู้ให้กับเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริต 

คน 77 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80 มีความรู้ความเข้าใจในการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของภาครัฐ 

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการปอูงกันและปราบปรามการ
ทุจริตและน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มี
ความถูกต้องตามระเบยีบการปฏิบัติราชการ
ในภาครัฐมีความถูกต้อง โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 

- - - - สิงห์บุร ี

13 โครงการฝึกอบรมเครือข่ายใน
การติดตามและตรวจสอบการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 

คน 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละของจ านวนขา้ราชการ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ติดตามและตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

ผู้ที่เข้ารับการอบรมเป็นเครือข่าย มีความรู้
ความเข้าใจในการติดตามและตรวจสอบการ
ทุจริต 

- - - - สิงห์บุร ี

14 กิจกรรมสนับสนุนให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการปอูงกันการ
ทุจริตโดยสามารถแจ้งเบาะแส
หรือร้องเรียน 

ช่องทาง 1 ไม่ใช้
งบประมาณ 

เพิ่มช่องทางการร้องเรียนให้แก่
ประชาชน 

- - - - - สุโขทัย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับย้ังการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ  

(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 มาตรการสร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน

- - ไม่ใช้
งบประมาณ 

- การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานเมือง
พัทยา ลูกจา้งประจ าและพนักงานจ้างเมือง

- - - - เมืองพัทยา 



87 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ  

(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ของพนักงานเมืองพัทยา
ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างเมืองพัทยา 

พัทยามีความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได้ โดยใช้ระบบเปดิคือ
การแจ้งผลการประเมินทราบหรือเปิดโอกาส
ให้ผู้ประเมินมีส่วนร่วมในการเสนอความคิด 

2 มาตรการติดปูายประกาศชื่อ
โครงการกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการ จ านวนงบประมาณ
และแหล่งงบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ/ผู้รับจ้างและ
ระยะเวลาด าเนินการอย่าง
ชัดเจนในบริเวณพื้นที่ด าเนิน
โครงการ 

- - ไม่ใช้
งบประมาณ 

ประชาชนและนกัท่องเที่ยวได้รับทราบ
ข้อมูลของโครงการ 

เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อเมืองพัทยา - - - - เมืองพัทยา 

3 มาตรการแต่งตั้งและการ
ปฏิบัติงานของผู้แทนชุมชนใน
การเข้าร่วมจัดหาพัสด ุ

- - ไม่ใช้
งบประมาณ 

ประชาชนมีอ านาจในการตัดสินใจใน
การปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

- - - - เมืองพัทยา 

4 โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ของศูนย์อ านวยการแก้ไข
ปัญหาเร่ืองราวร้องทุกข ์

- - ไม่ใช้
งบประมาณ 

ประชาชนได้รับการบริการได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 

การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริหาร
สาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส สามารถ
วัดผลการด าเนินการได้ 

- - - - เมืองพัทยา 

5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกบัสัญญาจัดซื้อจัดจ้างให้
ผู้สนใจเข้าตรวจสอบได้ 

คน - ไม่ใช้
งบประมาณ 

- - ประชาชนโดยทัว่ไปสามารถรับทราบขอ้มูล
ที่ถูกต้อง และรวดเร็ว 
- การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

- - - - เมืองพัทยา 

6 มาตรการปูองกันการทุจริตและสร้าง
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 

- - งบฯ ประจ า สร้างความโปร่งใสในการบริการ
สาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึง
พอใจทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัต ิ

ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในการด าเนินงาน
ทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 

- - - - เมืองพัทยา 

7 โครงการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกรมปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ประจ าป ี

หน่วย 50 1.4738 จ านวนหนว่ยรับในการออกตรวจ - 0.3684 0.3684 0.3684 0.3684 ปภ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายด าเนินงาน งบประมาณ  

(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนินงานและใช้จา่ยงบประมาณ(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

8 กิจกรรมตรวจสอบการเงิน
บัญชีและการพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แห่ง 143 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขต จ.นครสวรรค์ ได้รับการตรวจสอบ
การเงิน บัญชีและการพัสด ุ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานดา้น
การเงินและบัญชี และด้านพัสดุ ถูกต้อง 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

    นครสวรรค์ 

9 การประชุมชี้แจงการจัดซ้ือจัด
จ้าง 

คน 100 0.0070 การจัดซ้ือจัดจา้งที่ส าคัญของหน่วยงาน
ด าเนินการถูกต้อง 

ร้อยละ 95   0.0070  น่าน 

10 การเผยแพร่ขอ้มูลราคากลาง
ในการจัดซ้ือจัดจ้างที่มีวงเงิน 
100,000 บาท ขึ้นไปลงใน
เว็บไซ๖ของส านักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดปทุมธาน ี

ร้อยละ 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละความส าเร็จของการเผยแพร่
ข้อมูลราคากลางในการจัดซ้ือจัดจ้างลง
ในเว็บไซด์ของส านักงานฯ ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงาน - - - - ปทุมธานี       

11 ปูองกันการทุจริต และให้มี
จิตส านึกในการเป็นขา้ราชการ
ใสสะอาด 

25 คน 25 คน ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่มีผู้ถูกร้องเรียนและโดนตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบยีบวินยัและเป็นไป
ตามจารีตอันดีงาม 

- - - - ปทุมธานี       

12 สร้างระบบรับเรื่องร้องเรียน/
ระบบแจ้งเบาะแส 
- จัดท าตู้รับเรื่องร้องเรียน 
แบบสอบถาม กระดานแสดง
ความคิดเห็น 

ครั้ง 1 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนเร่ืองร้องเรียนลดน้อยลง การทุจริตน้อยลง - - - - พังงา  

13 พัฒนาระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบ 
- จัดท าคู่มือประชาชน 

คู่มือ 1 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนเร่ืองร้องเรียนลดน้อยลง การทุจริตน้อยลง - - - - พังงา 

14 สร้างช่องทางการรับแจ้งข้อมูล
เบาะแส/เร่ืองร้องเรียน พร้อม
ทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการร้องเรียนเร่ือง
ทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัตหิน้าที่โดยมิชอบ ให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชนได้รับทราบ 

ช่องทาง 4 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนช่องทางที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
ประชาชนในพื้นที่อ าเภอแม่ทาได้รู้จัก
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต 

จ านวน 4 ช่องทาง - - - - ล าพูน 
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