คํานํา
การทุจริตคอรรัปชันเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ตลอดเวลาที่ผานมาไดมีความพยายามที่จะใชกลไกของรัฐ
ในรูปแบบตาง ๆ เพื่อขจัดป.ญหาการทุจริตคอรรัปชัน โดยการออกกฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนด ขอบังคับ จรรยาบรรณหรือในรูปแบบอื่น ๆ แตการแกไขป.ญหาดังกลาวยัง
ไมประสบผลเทาที่ควร ป.จจุบันการทุจริตประพฤติมิชอบมีรูปแบบที่หลากหลาย และกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนของชาติแตละครั้งนับเปนจํานวนเงินจํานวนมาก
โดยรัฐบาลกําหนดใหการป6องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนนโยบายสําคัญและถือเปนวาระแหงชาติที่ทุกสวนราชการจะตองนําไปปฏิบัติใหบังเกิดผล
ที่เปนรูปธรรม
ผู บริ ห ารกระทรวงมหาดไทยไดใหความสํ า คั ญ กั บ นโยบายการป6 อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต โดยใหทุ ก สวนราชการในสั ง กั ด และทุ ก จั ง หวั ด
รวมขับเคลื่อนภารกิจภายใตวาระ “มหาดไทยใสสะอาด” ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการป6องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) อยางตอเนื่อง
กระทรวงมหาดไทยไดจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการป6องกันและปราบปรามการทุจริต ปGงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)
ตามกรอบแนวทางในคูมือแนวทางการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) ที่จัดทําขึ้นโดยศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) รวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยในรายงานดังกลาวประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.) การประเมิ น
สถานการณการทุจริต ผลการดําเนินงานดานการป6องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดานคุมครองจริยธรรม และงานอื่น ๆ ที่สําคัญ รวมทั้งบทสรุ ป
ขอเสนอแนะ และแนวทางแกไขปรับปรุง
กระทรวงมหาดไทย หวังเปนอยางยิ่ง รายงานสรุปผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการป6องกันและปราบปรามการทุจริต ปGงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)
ฉบับนี้ จะเปนสวนหนึ่งในการสื่อสารประชาสัมพันธการดําเนินงานดานการป6องกันและตอตานการทุจริต และการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้ง
สวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดจะใชเปนขอมูลเพื่อศึกษาการดําเนินงานตอไป
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สวนที่ 1
บทนํา
1. ที่มา
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ไดมีมติเห็นชอบใหจัดตั้งศูนย(ปฏิบัติการต+อตานการทุจริตคอร(รัปชั่น (ศปท.) โดยใหเป1นส+วนราชการตามมาตรา 31
วรรคสอง แห+งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ+นดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยกําหนดไวในกฎกระทรวงแบ+งส+วนราชการของส+วนราชการนั้น ๆ และ
ใหรองหัวหนาส+วนราชการทําหนาที่เป1นหัวหนาศูนย(ปฏิบัติการต+อตานการทุจริตคอร(รัปชั่น อีกตําแหน+งหนึ่ง
2. การดําเนินงานของกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย ไดมีคําสั่งตั้งศูนย(ปฏิบัติการต+อตานการทุจริตขึ้น ตั้งแต+วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 โดยกําหนดให
- รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ@ายบริหาร ทําหนาที่เป1นหัวหนาศูนย(ปฏิบัติการต+อตานการทุจริต
- สํานักงานศูนย(ปฏิบัติการต+อตานการทุจริตรับผิดชอบภารกิจของศูนย(ปฏิบัติการต+อตานการทุจริต
โดยแบ+ งภารกิ จ ออกเป1 น 2 ดาน 1) ดานการส+ งเสริ มและคุ มครองจริ ย ธรรม และ 2) ดานปC องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ซึ่งเป1 น หน+ ว ยงานขึ้ น ตรงกั บ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ต+อมาไดมีคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่องการปรับปรุงโครงสรางภารกิจและอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปรับชื่อสํานักงาน
ศูนย(ปฏิบัติการต+อตานการทุจริต เป1น “ศูนยปฏิบัติการตอต$านการทุจริต” ตั้งแต+วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป1นตนมา
3. โครงสร$างและอัตรากําลังของศูนยปฏิบัติการตอต$านการทุจริต
ศูนยปฏิบัติการตอต$านการทุจริต
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ผอ.ศปท.)
ฝายสงเสริมและคุมครองจริยธรรม
นวค. ชก./ปก. ๒ อัตรา

เจาพนักงานธุรการ

ฝายป+องกันและปราบปรามการทุจริต
นวค. ชก./ปก. ๒ อัตรา

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝายบริหาร
เปนหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
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4. อํานาจหน$าที่ของศูนยปฏิบัติการตอต$านการทุจริต
1) เสนอแนะปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการปCองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส+วนราชการในสังกัดกระทรวง
2) จัดทําแผนปฏิบัติการปCองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส+วนราชการดังกล+าว ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร(ชาติว+าดวยการปCองกันและ
ปราบปรามการทุจริต มาตรการปCองกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของ เสนอต+อปลัดกระทรวงมหาดไทย
3) ประสานงาน เร+งรัด และกํากับใหส+วนราชการในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปCองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส+วนราชการ
4) รับขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติในหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ในส+วนราชการ และส+งต+อไปยังหน+วยงานที่เกี่ยวของ
5) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการปCองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส+วนราชการในสังกัด และการคุมครองจริยธรรม เสนอต+อ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยและหน+วยงานที่เกี่ยวของ
7) ปฏิบัติงานร+วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน+วยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
5. การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอต$านการทุจริตภายใต$หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยแจงใหกรม หน+วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัด จัดตั้งศูนย(ปฏิบัติการต+อตานการทุจริตในหน+วยงาน/จังหวัด
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ซึ่งทุกหน+วยงานไดจัดตั้ง ศปท. เพื่อรองรับการขับเคลื่อนงานดานการปCองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งงานส+งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และงานนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เรียบรอยทั้งหมดแลว
๖. แผนปฏิบัติราชการด$านการป5องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงมหาดไทย และกรอบวงเงินงบประมาณที่ได$รับ
กระทรวงมหาดไทยจัดทําแผนปฏิบัติราชการดานการปCองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปJงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้นตามกรอบดําเนินงาน
ตามยุ ท ธศาสตร( ช าติ ว+ า ดวยการปC อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรั ฐ บาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งมีวัตถุประสงค(เพื่อเป1นกรอบแนวทางการบริหารจัดการ การกํากับ การติดตามประเมินผลการดําเนินงานและประสิทธิภาพการใชจ+ายงบประมาณของส+วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด โดยแผนปฏิบัติราชการฯ แบ+งออกเป1น 2 ส+วน ไดแก+
1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนงานบูรณาการปCองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบจํานวน 164 โครงการ งบประมาณ
61,489,400 บาท
2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของส+วนราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการฯ จํานวน 217 โครงการ งบประมาณ 102,328,600 บาท
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สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการด$านการป5องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงมหาดไทย
ที่

หนวยงาน

1 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ส+วนกลาง
ส+วนภูมิภาค (จังหวัด)
2 กรมโยธาธิการและผังเมือง
3 กรมปCองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4 กรมการพัฒนาชุมชน
5 กรมส+งเสริมการปกครองทองถิ่น
6 กรมการปกครอง
7 กรมที่ดิน
8 การไฟฟCานครหลวง
9 การไฟฟCาส+วนภูมิภาค
10 การประปานครหลวง
11 การประปาส+วนภูมิภาค
12 องค(การตลาด
13 กรุงเทพมหานคร
14 เมืองพัทยา
ภาพรวมกระทรวงมหาดไทย

งบประมาณ (ล$านบาท)
งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ
งบประมาณของสวนราชการ
49.9280
19.5280
30.4000
7.1140
0.8050
11.6415
3.8361
9.1748
2.0891
2.5866
0.7700
1.6000
1.5250
2.8100
0.6000
64.2979
5.2400
61.6894
102.3286

การติดตามผลการดําเนินงานของกระทรวงมหาดไทย โดยการกําหนดแนวทางการติดตามผลการดําเนินงานดานการปCองกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบโดยใหส+วนราชการในสังกัดรายงานผลการดําเนินงานฯ ทุกวันที่ 5 ของเดือน และเนนย้ําใหการดําเนินโครงการใหแลวเสร็จภายในไตรมาส 3 ปJงบประมาณ
พ.ศ. 2561 หน+วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดไดดําเนินโครงการตามแผนฯ แลวเสร็จตามเปCาหมาย
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สวนที่ ๒
การประเมินสถานการณการทุจริต
กระทรวงมหาดไทยเป1นกระทรวงที่มีหน+วยงานในสังกัดทั้งส+วนกลาง ส+วนภูมิภาค ประกอบดวย จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู+บาน และราชการส+วนทองถิ่น
ทั่วประเทศ จํานวน 7,853 แห+ง โดยที่ผ+านมากระทรวงมหาดไทย ยังประสบปRญหาเนื่องจากสถานการณ(ดานคุณธรรม จริยธรรม และการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยพิจารณาจากการรายงานความคืบหนาการดําเนินงานต+อขอรองเรียน กรณีเจาหนาที่ของรัฐกระทําการทุจริตในภาครัฐ ตั้งแต+วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - กันยายน
2561 มีจํานวนขอรองเรียน 338 เรื่อง มีเรื่องการรองเรียนจํานวน 730 คน
กระทรวงมหาดไทยสํารวจสภาพปRญหาดานคุณธรรม จริยธรรม และดานการปCองกัน ปราบปรามการทุจริตของหน+วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและ
ทุกจังหวัด เพื่อศึกษาสภาพปRญหาของหน+วยงานในสังกัด ทั้งระดับกรม หน+วยงานรัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัด รวม 89 หน+วยงาน จากการศึกษาพบว+า
ระดับสภาพปRญหาดานคุณธรรม จริยธรรม และดานการปCองกัน ปราบปรามการทุจริตของหน+วยงาน ภาพรวมปRญหาดังกล+าวอยู+ในระดับนอย ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงระดับปBญหา ด$านคุณธรรม จริยธรรม และด$านป5องกัน ปราบปรามการทุจริต กระทรวงมหาดไทย
ระดับปBญหา
รวม
ด$านคุณธรรม จริยธรรม
ปานกลาง
นอย
ไม+มี
ด$านการทุจริต
ปานกลาง
นอย
ไม+มี

จํานวน(หนวยงาน)
89

คิดเปEนร$อยละ
100.00

16
42
31

17.97
47.19
34.83

15
40
34

16.85
44.94
38.20

5
ปRญหาต+าง ๆ ที่พบส+วนใหญ+จะเป1นเรื่องการขาดจิตสํานึกที่มีคุณธรรมในการปฏิบัติราชการ ขาดความรู ความเขาใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมตามประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือน ดังขอมูลต+อไปนี้
ปBญหาด$านคุณธรรม จริยธรรม
ปBญหาด$านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. จิ ต สํ า นึ ก ข$ า ราชการและเจาหนาที่ มี จิ ตสํ า นึ ก ในการปฏิ บัติ ต นตามระเบี ย บ
1. การขาดความรู$ ความเข$าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมตามประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน และขอบังคับว+าดวยจริยธรรมและจรรยาขาราชการฯ ของหน+วยงาน กฎหมาย และมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต+อการทุจริตค+อนขางนอย
รวมทั้ งความรู เกี่ ยวกั บเรื่ องทุ จริ ตคอร( รั ปชั น ผลประโยชน( ทับซอน ระเบี ยบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน และการดําเนินงานดวยความโปร+งใส เป1นตน
2..รู ป แบบการทํ า งานของข$ า ราชการกระทรวงมหาดไทย การดํ า เนิ น งาน
2. คานิยมของสังคมไทย ไดแก+ การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย(
ที่ครอบคลุมอยู+ทุกพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ และทํางานใกลชิดประชาชน ย+อมมีความเสี่ยง การดํารงชีวิตตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงการมี ศีลธรรมประจําใจในการ
ต+อการประพฤติปฏิบัติตนที่ขาดการคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม
ทํางานของขาราชการ ค+อนขางนอย และมีค+านิยมที่ส+งผลใหขาดคุณธรรม จริยธรรม
ไดแก+ ระบบอุปถัมภ( การแสวงหาประโยชน(ใหตนเองและพวกพอง โดยขัดต+อคุณธรรม
และจริยธรรม รวมถึงการฝRงค+านิยมเหล+านั้นแก+ขาราชการรุ+นใหม+ รวมทั้งการยอมรับ
เรื่องการทุจริตคอร(รัปชันว+าเป1นเรื่องปกติของสังคมไทย ส+งผลใหการดําเนินงานดานการ
ต+อตานการทุจริตยังไม+มีความเขมแข็ง ไม+เป1นที่ประจัก ษ(และไดรับความร+วมมือจาก
หน+วยงานที่เกี่ยวของในระดับพื้นที่ค+อนขางนอย
3. การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไทย ไดแก+ กระแสสังคมดานวัตถุนิยม สภาพปRญหา
ทางสั ง คมที่ มี ก ารแข+ ง ขั น กั น สู ง ส+ ง ผลกระทบที่ ทํ า ใหเจาหนาที่ ผู ปฏิ บั ติ ง าน
ขาดจิตสํานึกทําใหเกิดความไม+ซื่อสัตย( สุจริต และคุณธรรมในการปฏิบัติราชการ
4. รูปแบบของการทุจริตคอรรัปชันที่มีความซ้ําซอนมากขึ้น ส+งผลใหหน+วยงานและ
องค(กรที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการปCองกันและปราบปรามการทุจริตปฏิบัติงานไดยากขึ้น
5. การบู ร ณาการด$ า นการป5 อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต ระหว+ า งภาครั ฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
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กระทรวงมหาดไทยใหความสําคัญและตระหนักถึงปRญหาและการแกไขสถานการณ(ขางตน จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการดานการปCองกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใชเป1นกรอบและแนวทางในการดําเนินโครงการดานการปCองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและการส+งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และเป1นกรอบในการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน รวมทั้งกําหนดเป1นนโยบายสําคัญที่ทุกหน+วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยดําเนินการ รวมทั้งการดําเนินงาน
ดานการเสริมสราง คุณธรรม จริยธรรม กระทรวงมหาดไทยไดใหความสําคัญกับการสรางจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ใหแก+บุคลากรอย+างต+อเนื่อง
เพื่ อใหการปฏิบั ติร าชการเกิดประโยชน( กับประชาชนสู งสุดในการรับ บริการที่ ร วดเร็ ว ถู กตอง เสมอภาค และเป1 น ธรรม โดยการอบรมสั มมนา การสรางเครือข+ าย
เพื่อสรางจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรมและความโปร+งใสในการดําเนินงานแก+บุคลากรอย+างต+อเนื่อง และการปCองกันปราบปรามการทุจริตอย+างเขมขน โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย
ไดประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานที่มีคุณธรรม โปร+งใส ตรวจสอบได ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อสรางความเชื่อมั่นศรัทธาใหเกิดกับหน+วยงานและประชาชนทั่วไป
และมีส+วนร+วมในการตรวจสอบงาน โครงการของหน+วยงานภาครัฐ และแจงเบาะแสผูกระทําผิดของเจาหนาที่รัฐ
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สวนที่ 3
ผลการดําเนินงาน
1. การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ดังนี้
1.1 ดานการปCองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ.งบประมาณบูรณาการปCองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.2 ดานการปCองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ งบประมาณของส+วนราชการและไม+ใชงบประมาณ
1.3 ดานคุมครองจริยธรรม
1.4 งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
2. การรายงานผลการติดตามมาตรการทางการบริหาร (วินัย/ปกครอง)
การดําเนินการเรื่องร$องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข$าราชการ ลูกจ$าง และเจ$าหน$าที่ ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจําป8
งบประมาณ 2561
กระทรวงมหาดไทยใหสวนราชการระดับกรม และหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร องคกรปกครองสวนทองถิ่น และศูนยดํารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย รายงานผลการดําเนินงานกรณีมีการรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการ ลูกจาง และเจาหนาที่ของกระทรวงมหาดไทย โดยผูรอง
สามารถแจงเบาะได ตามชองทาง โทรศั พท 1567 โดยไมเสี ย คาใชจาย ไปรษณี ย เว็ บไซต www.1567Moi.go.th และ AppSpond หรื อเดิ น ทางมาดวยตนเอง
ที่ศูนยดํารงธรรมจังหวัด
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ขอมูลการรายงานความคืบหนาการดําเนินงานต+อขอรองเรียน กรณีเจาหนาที่ของรัฐกระทําการทุจริตในภาครัฐ ตั้งแต+วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - กันยายน 2561
ที่
1
2

หนวยงาน
กรม/รัฐวิสาหกิจ/จังหวัด
อปท. (กทม./อบจ./เทศบาล/
อบต./เมืองพัทยา)

อาญา (คน)
50

วินัย (คน)
377

ปกครอง (คน)
13

รวม (เรื่อง)
338

0

7

457

392
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ผลการดําเนินงานด$านคุ$มครองจริยธรรม ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)
1. การดําเนินการคัดเลือกและประกาศยกย+ององค(กร ชุมชน อําเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใตแผนแม+บทส+งเสริมคุณธรรมแห+งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564)
1.1 คณะกรรมการส+งเสริมคุณธรรมแห+งชาติไดมอบหมายให คณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค(กร หน+วยงาน และจังหวัดคุณธรรมจัดทําคู+มือและใชเป1น
แนวทางในการดําเนินการคัดเลือกองค(กร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม โดยแบ+งการประเมินออกเป1น ๓ ระดับ คือ (๑) ระดับส+งเสริมคุณธรรม (๒) ระดับคุณธรรม
(๓) ระดับคุณธรรมตนแบบ และแจงใหทุกภาคส+วนใชคู+มือดังกล+าวดําเนินการประเมินหน+วยงานภายใตการกํากับดูแลตามอํานาจ หนาที่ และภารกิจของตน โดยแบ+งเป1น
การประเมิ น ชุ ม ชนคุ ณ ธรรม การประเมิ น องค( ก รคุ ณ ธรรม การประเมิ น อํ า เภอคุ ณ ธรรม และการประเมิ น จั ง หวั ด คุ ณ ธรรม ตามแนวทางเกณฑ( ก ารประเมิ น
ที่คณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค(กร หน+วยงานและจังหวัดคุณธรรมกําหนด เพื่อเป1นการบูรณาการขับเคลื่อนคุณธรรมของทุกภาคส+วนและประกาศยกย+องใหเป1น
หน+วยงานตนแบบในดานคุณธรรมภายในปJงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแผนแม+บทส+งเสริมคุณธรรมแห+งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)
1.2 การดําเนินการประเมินจังหวัดคุณธรรมในส+วนความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย มติที่ประชุม คณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค(กร หน+วยงาน
และจังหวัดคุณธรรม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบ วิธีการประเมินและคัดเลือกจังหวัดสู+จังหวัดส+งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดคุณธรรม และ
ระดับจังหวัดคุณธรรมตนแบบ โดยสํานักงานขับเคลื่อนแผนแม+บทส+งเสริมคุณธรรมแห+งชาติ ในคณะกรรมการส+งเสริมคุณธรรมแห+งชาติ กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม มีหนังสือแจงกระทรวงมหาดไทยพรอมแจงคู+ขนานไปยังผูว+าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะประธานอนุกรรมการส+งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด และแจง
วัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการส+งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดดําเนินการประเมินคุณธรรมในระดับองค(กร ระดับชุมชน
ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด
สําหรับการประเมินในระดับองค(กร ใหส+วนราชการแจงกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดทําการประเมินคุณธรรมของหน+วยงานในระดับสํานัก/กอง โดยใชเกณฑ(
การประเมินตามคู+มือฯ ในหัวขอองค(กรคุณธรรม
1.3 กระทรวงมหาดไทยแจงหน+วยงานในสังกัดพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1) การประเมินในส+วนกลาง แจงหัวหนาส+วนราชการระดับกรม หัวหนาหน+วยงานรัฐวิสาหกิจและหัวหนาหน+วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (ส+วนกลาง) ทําการประเมินหน+วยงานในระดับสํานัก/กองหรือเทียบเท+า ตามแนวทางและหลักเกณฑ(ของคู+มือการประเมินฯ
2) การประเมินในส+วนภูมิภาค ใหผูว+าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานอนุกรรมการส+งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดใหกํากับติดตามการประเมิน
และคัดเลือกองค(กร ชุมชน อําเภอและจังหวัดที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการทําการประเมินและนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
ส+งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาและมีมติเห็นชอบผลการประเมินและใหส+งผลการประเมินจังหวัดคุณธรรมใหกระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม
๒๕๖๑ เพื่ อ นํ า ผลการประเมิ น ดั ง กล+ า วเขาที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการส+ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมกระทรวงมหาดไทย เพื่ อ พิ จ ารณาและมี ม ติ เ ห็ น ชอบการจั ด เรี ย งลํ า ดั บ
ผลคะแนนจังหวัดคุณธรรมและส+งผลคะแนนใหกรมการศาสนาต+อไป
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1.4 มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค(กร หน+วยงานและจังหวัดคุณธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เห็นชอบใหขยาย
กําหนดเวลาส+งผลการประเมิน จากเดิมในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป1นวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อทบทวนกระบวนการคัดเลือกและจัดใหมีการสรางความเขาใจ
สรางการรับรูกับหน+วยงานใหเขาใจเจตนารมณ(ของกระบวนการคัดเลือก ซึ่งกระทรวงมหาดไทยแจงใหจังหวัด ส+วนราชการระดับกรมและหน+วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
หน+วยงานระดับสํานัก/กองหรือเทียบเท+าในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ยังไม+ส+งผลการประเมินตนเองเร+งส+งผลการประเมินใหกระทรวงมหาดไทยรวบรวม
และนํ าผลการประเมิ นในแต+ ละระดั บ เพื่ อนํ าเขาที่ ป ระชุ มคณะอนุ กรรมการส+ งเสริ มคุ ณธรรมระดั บ กระทรวงพิจ ารณาจั ดเรี ย งลํ าดับ ผลคะแนนและรายงานผลให
กรมการศาสนาเพื่ อรายงานผลต+ อ คณะอนุ กรรมการคั ด เลื อกชุ มชน องค( กร หน+ ว ยงานและจั งหวั ด คุ ณธรรม และคณะกรรมการส+ งเสริ ม คุ ณ ธรรมแห+ ง ชาติ โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป1นประธานกรรมการส+งเสริมคุณธรรมแห+งชาติเพื่อทําการประกาศยกย+องต+อไป
2. การขับเคลื่อนแผนแม+บทส+งเสริมคุณธรรมแห+งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ของคณะอนุกรรมการส+งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่งแต+งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนการส+งเสริมคุณธรรมตามแผนแม+บทส+งเสริมคุณธรรมแห+งชาติ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ประกอบดวย
2.1 คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๕๙๑ /๒๕๖๑ เรื่อง แต+งตั้งคณะอนุกรรมการส+งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑
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2.2 คําสั่งคณะอนุกรรมการส+ งเสริมคุ ณธรรมกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑ /๒๕๖๑ เรื่ อง แต+งตั้ งคณะทํางานสนับสนุนการจั ดทําและขั บเคลื่อนแผนแม+บ ท
และแผนปฏิบัติการส+งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑
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3. แผนปฏิบัติการส+งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ประจําปJงบประมาณ พ.ศ. 2561
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดทําแผนปฏิบัติการส+งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ประจําปJงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ภายใตแผนแม+บทส+งเสริม
คุณธรรมกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 โดยแผนปฏิบัติการฯ แบ+งตามยุทธศาสตร( ดังนี้
สรุปโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการส+งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ประจําปJงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตรที่ 1 วางระบบรากฐาน 1. วางระบบรากฐานการเสริมสรางคุณธรรมของสถาบันครอบครัว
6
กา ร เ ส ริ มส ร า ง คุ ณธ ร ร ม ใ น 2. วางระบบรากฐานการเสริมสรางคุณธรรมของสถาบันศาสนา
2
สังคมไทย
3. วางระบบรากฐานการเสริ ม สรางคุ ณ ธรรมของสถาบั น
3
เศรษฐกิจ
4. วางระบบรากฐานการเสริ ม สรางคุ ณ ธรรมของสถาบั น
ทางการเมืองการปกครอง (ภาคราชการและภาคการเมืองทุกระดับ)
5. วางระบบรากฐานการใช วั ฒ นธรรมไทยเป1 นฐานราก
6
ในการเสริมสรางคุณธรรม
6. วางระบบรากฐ านการใช สื่ อ มว ลช นเป1 น เครื่ อ งมื อ
5
ในการส+งเสริมคุณธรรม
7. วางระบบรากฐานการเสริมสรางคุณธรรมในภาควิชาชีพ
6
รวม
28
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางความเขมแข็ง 1. สรางและพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การงานดานส+ ง เสริ ม
11
ในระบบการบริ หารจั ดการดาน คุณธรรมและเสริ มสรางความเป1 น เอกภาพแก+ ส ถาบั น/องค( กร
การส+งเสริมคุณธรรมใหเป1นเอกภาพ ในสังคม
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรผูทําหนาที่ในการส+งเสริมคุณธรรม
7
3. เสริมสรางความเป1นเอกภาพดวยคุณธรรม
2
รวม
20
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ยุทธศาสตรที่
กลยุทธที่
จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางเครือข+าย 1. สรางและขยายเครือข+ายการขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกภาคส+วน
4
ความร+ ว มมื อ ในการส+ ง เสริ ม 2. พัฒนาเครือข+ายขับเคลื่อนคุณธรรม
2
คุณธรรม
3. ส+งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข+ายทุกภาคส+วนในการดําเนินงาน
1
ดานคุณธรรม
รวม
7
ยุ ท ธศาสตร ที่ 4 ส+ ง เสริ ม ให 1. เสริมสรางความร+วมมือระหว+างประชาคมอาเซียนในดานการ
1
ประเทศไทยเป1 น แบบอย+ างดาน อยู+ร+วมกัน อย+างเอื้ออาทร แบ+งปRน มีจิตสาธารณะ เพื่อโลกและ
คุณธรรมในประชาคมอาเซียนและ ประเทศชาติ
ประชาคมโลก
รวม
1

รายงานผลการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ12 เดือน)

รายงานผลการการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบบูรณาการ)

14
แบบรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย (งบบูรณาการฯ)
ผลงานป%งบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

ยุทธศาสตร5ที่ 1 “สร:างสังคมที่ไม8ทนต8อการทุจริต”
กลยุทธ5ที่ 2 ส8งเสริมให:มีระบบและกระบวนการกล8อมเกลาทางสังคมเพื่อต:านทุจริต
1
โครงการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย มีการบูรณาการการ
จังหวัด
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต
ขับเคลื่อนงานดานการ
/แหง
กระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.)
ป-องกันและปราบปรามการ
และศูนยปฏิบัติการตอตานการ
ทุจริตของหนวยงานและลงสู
ทุจริตจังหวัด (ศปท.จ.)
พื้นที่ 76 จังหวัด ใหเกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2 โครงการเสริมสรางคุณงามความดี จํานวนผูเขารับการอบรม
คน
ของคนมหาดไทย
3
โครงการอบรมเพื่อป-องกันการ
จํานวนผูเขารับการอบรม
คน
กอใหเกิดการทุจริตหรือการใช
งบประมาณที่ไมเหมาะสม
4
โครงการอบรมรณรงคใหขาราชการ จํานวนผูเขารับการอบรม
คน
ตระหนักรูเรื่องผลประโยชนทับซอน
หรือความขัดแยงกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม
5
โครงการปลูกจิตสํานึก จริยธรรม
จํานวนผูเขารับการอบรม
คน
และคุณธรรมใหกับบุคลากรภาครัฐ
กระทรวงมหาดไทย เพือ่ การมีสวน
รวมกับทุกภาคสวนในการป-องกัน
และปราบปรามการทุจริต

รอบ 6 เดือน
ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์

รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม)
งบประมาณ (บาท)
งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

76
จังหวัด
และ
ศปท.
1 แหง

ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามภารกิจ

16,848,000

-

16,848,000 11,634,308.63

210

ผูเขารับการอบรมมีความรู
มากขึ้น
รอยละความพึงพอใจใน
ความรูที่ไดรับหลังอบรม

1,471,900

-

1,471,900

1,159,986

333,100

-

333,100

319,700

200

ผูเขารับการอบรมจํานวน
200 คน มีความรู ความ
เขาใจและตระหนักรูเกี่ยวกับ
ผลประโยชนทับซอนมากขึ้น

486,600

-

486,600

448,856

สป.
(กจ.)

120

- มีผูเขารับการฝEกอบรมจาก
สํานักงานจังหวัด หนวยงาน
ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
หนวยงานระดับกรม
รัฐวิสาหกิจ และ
กรุงเทพมหานคร จํานวน
150 คน

388,400

-

388,400

379,788

สป.
(สกม.)

180

ศปท.

สป.
(สดร.)
สป.
(ตภ.มท)

15
ที่

6
7

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

โครงการขาราชการกรมที่ดินยุคใหม
ไมรับ ไมโกง
โครงการเสริมสรางความรูดานการ
ป-องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใหเจาหนาทีข่ องรัฐ
ประจําจังหวัดกระบี่ ปHงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

จํานวนผูเขารับการอบรม

คน

500

รอยละของผูอบรมสัมมนามี
ความรูในหลักสูตรที่กําหนด
เพิ่มขึ้น คาเป-าหมายรอยละ
80

คน

160

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
- ผูเขารับการอบรมมีความรู
ความเขาใจหลังการฝEกอบรม
เพิ่มขึ้น และสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปใชในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ เพื่อ
ป-องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเชิงบูรณาการ โดยมี
สวนรวมกับทุกภาคสวน
ผูเขารับการอบรมมีความรู
มากขึ้น
เจาหนาที่ของรัฐในสังกัด
ราชการสวนกลางและสวน
ภูมิภาคของจังหวัดกระบี่ มี
ความรูและนําความรูมาใชประโยชนในการปฏิบัติ
ราชการ เกิดความเขาใจและ
ตระหนักถึงปIญหาและ
ผลเสียของการทุจริตคอรรัป
ชัน รวมทั้งลดปIญหาการ
รองเรียน รองทุกข ที่กลาว
โทษเจาหนาที่กระทําการ
ทุจริต
ผูเขารับการอบรมมีความรู
ความเขาใจในงานบริการ
และมีจิตสํานึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

2,586,600

-

2,586,600

2,008,691.45

ทด.

304,400

-

304,400

230,350

กระบี่

124,800

-

124,800

124,300

กาญจนบุรี

8

โครงการฝEกอบรมเพิ่มทักษะการ
ใหบริการ (Service mind) เพื่อ
เสริมสรางคานิยมและ ปลูก
จิตสํานึกในการปฏิบัติงาน

รอยละ 80 ของผูเขารวม
โครงการมีความรูในการเพิ่ม
ทักษะการใหบริการ
(Service mind)

คน

200

9

โครงการป-องปราม ยับยั้งการทุจริต
ของบุคลากรและองคกรใน
หนวยงานภาครัฐ

คน

300

จังหวัดกําแพงเพชรมี
เครือขายตอตานการทุจริต
เพิ่มขึ้น

300,000

-

300,000

299,798

กําแพงเพชร

10

โครงการการพัฒนาเพื่อยกระดับ
คุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ
และบุคลากรภาครัฐในจังหวัด

รอยละ 80 ของผูเขารวม
อบรมมีสวนรวมในการ
ป-องกันและปราบปราม
การทุจริต
รอยละ 80 ของผูเขารับการ
อบรมมีจิตสํานึกคุณธรรม
จริยธรรม สามารถไปใชใน

คน

80

ขาราชการและเจาหนาที่ของ
มีคานิยมในการปฏิบัติงานที่
มุงเพิ่มสรรถนะและพัฒนา

81,300

-

81,300

81,300

ขอนแกน

16
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

ขอนแกน

การปฏิบัติงาน

11

โครงการเสริมสรางเกียรติภูมิ
ขาราชการ : สํานึกขาราชการไทย
ไมโกงจังหวัดจันทบุรี

ขาราชการรอยละ 80

คน

212

12

โครงการพัฒนาองคกรแหงการ
เรียนรูเสริมสรางสมรรถนะ และจิต
สาธารณะเพื่อป-องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแกบุคลากร
โครงการเสริมสรางความรูดาน
กฎหมายเกีย่ วกับการตรวจสอบการ
ทุจริต

จํานวนผูเขารวมโครงการ
ผานการฝEกอบรม จํานวน
215 คน

คน

215

จํานวนผูเขารวมโครงการ
ผานการฝEกอบรม จํานวน
440 คน

คน

440

โครงการการสัมมนาใหความรูใหกับ
ขาราชการของหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเขารวม
โครงการป-องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
โครงการสรางความตระหนักรู การ
ป-องกัน และปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ใหแกขาราชการ
กลุมเสี่ยงของจังหวัดชัยภูมิ

จํานวนบุคลากรเขารับการ
ฝEกอบรม

คน

300

ขาราชการ เจาหนาที่
สามารถนําความรูไปใชใน
การปฏิบัติราชการดวยความ
โปรงใสสุจริต รอยละ 100

คน

200

13

14

15

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
ระบบราชการไทยเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน
-ขาราชการที่จะเขาสู
ตําแหนงผูบริหารประเภท
อํานวยการตอไปของ จ.
จันทบุรี มีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการปฏบัติตน
และการปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัตยสุจริต มีความ
มุงมั่นปฏิบัติหนาที่เพื่อ
สวนรวมเปWนตัวอยางที่ดีของ
ผูรวมงาน และมีบทบาท
สําคัญในการป-องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบได
อยางมีประสิทธิภาพ
ขาราชการที่เขารวมโครงการมี
ความรูความเขาใจ และปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม รอยละ
80
ผูนําภาคราชการที่เขารวม
โครงการมีความรูความเขาใจ
ในปIญหาการทุจริตและมี
ความสามารถตรวจสอบการ
ทุจริต
บุคลากรที่ไดรับการอบรม
สามารถนําความรูที่ไดมา
ปรับใชในการทํางานไดอยาง
ถูกตอง
ขาราชการ เจาหนาที่ของ
สวนราชการในจังหวัดชัยภูมิ
มีความรูเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เกี่ยวของกับ

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

129,200

-

129,200

129,200

จันทบุรี

129,500

-

129,500

129,500

ชลบุรี

264,000

-

264,000

264,000

ชลบุรี

197,600

-

197,600

110,655

ชัยนาท

155,500

-

155,500

155,525

ชัยภูมิ

17
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

16

โครงการการอบรมใหความรู ปลูก
จิตสํานึกในการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

17

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ขาราชการตานโกง

18

โครงการสรางคานิยมและปลูก
จิตสํานึกในการปฏิบัติงานให
บุคลากรของรัฐจังหวัดเชียงราย

ตัวชี้วัด

1. รอยละ 85 ของ
เจาหนาที่สํานักงานเกษตร
จังหวัดชุมพร และเกษตรกร
เครือขายของสํานักงาน
เกษตรจังหวัดชุมพร มี
ความรูความเขาใจเรื่องการ
ป-องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
2. รอยละ 85 ของ
เจาหนาที่สํานักงานเกษตร
จังหวัดชุมพร และเกษตรกร
เครือขายของสํานักงาน
เกษตรกรจังหวัดชุมพร รวม
เปWนเครือขายการเฝ-าระวัง
ติดตามตรวจสอบการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน
-รอยละ 85 มีความรู
ความเขาใจเรื่อง
ผลประโยชนทับซอน
-รอยละ 85 มีความรูความ
เขาใจเรื่องการป-องกัน
ผลประโยชนทับซอนกับ
หลักการบริหารบานเมืองที่ดี
-รอยละ 80 มึความเขาใจ มี
จิตสํานึกในการปฏิบัติตน
เปWนขาราชการที่ดี มี

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
ผลประโยชนทับซอน
ระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัด
จางระเบียบ/วิธีการทาง
งบประมาณ และนํามาเปWน
แนวทางในการปฏิบัติงาน
เพื่อป-องกันปราบปรามการ
ทุจริต
ไมมีการรองเรียนการทุจริตที่
เกี่ยวของกับการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ของ
สํานักงานเกษตรจังหวัด
ชุมพร

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

103,100

-

103,100

84,123

ชุมพร

คน

158

คน

300

กลุมเป-าหมาย จํานวน 339
คน มีความรู ความเขาใจ
เรื่องผลประโยชนทับซอน
และกฎหมายที่เกี่ยวของ

225,000

-

225,000

225,000

เชียงราย

คน

300

กลุมเป-าหมายจํานวน 295
คน มีความเขาใจ มีจิตสํานึก
ในการปฏิบัติงานประพฤติ

227,400

-

227,400

227,400

เชียงราย

18
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

คุณธรรม จริยธรรม
19

โครงการฝEกอบรมเสริมสราง
สมรรถนะเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัด
เชียงใหม สูความเปWนเลิศ

ผูเขารวมโครงการ จํานวน
75 คน

คน

75

20

โครงการทองถิ่นกาวไกลหัวใจธรร
มาภิบาล

รอยละของระดับความพึง
พอใจของผูเขารับการอบรม
ไมต่ํากวารอยละ 80

คน

400

21

โครงการฝEกอบรม “เสริมสราง
ความรูความเขาใจเกีย่ วกับ
ผลประโยชนทับซอนและปลุก
จิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานดวย
ความโปรงใส”

รอยละ 100 ของผูเขารวม
โครงการมีความรูความ
เขาใจเรื่องผลประโยชนทับ
ซอน

คน

100

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
ตนเปWนขาราชการที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม
-ผูเขารวมโครงการจํานวน
261 คน
-ผูเขารวมโครงการเกิดความ
เขาใจและมีจิตสํานึกที่ดีใน
การปฏิบัติงานดวยความ
โปรงใส ประชาชนไดรับการ
บริการที่รวดเร็ว เสมอภาค
และเปWนธรรมจากหนวยงาน
ของรัฐ
1. มีการขับเคลื่อนการ
ป-องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ
2. มีการบูรณาการกระบวน
การทํางานและสราง
เครือขายภาคประชาชนใน
การป-องกันและปราบปราม
การทุจริต
1.สวนราชการบริหาร
สวนภูมิภาค สวนราชการ
ประจําจังหวัด หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ อําเภอ ภาค
เอกชน และภาคประชา
สังคม เขารวม 149 คน
2.ผูเขารวมโครงการ
ตระหนักและใหความสนใจ
รวมทั้งมีความรู ความเขาใจ
ในเรื่องรูปแบบพฤติกรรม
ความขัดแยงระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวม

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

146,600

-

146,600

146,600

เชียงใหม

400,000

-

400,000

340,900

ตรัง

166,000

-

166,000

162,480

ตราด

19
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

22

โครงการเสริมสรางความรูเพื่อ
ป-องกันผลประโยชนทับซอนของ
เจาหนาทีภ่ าครัฐจังหวัดตาก

รอยละ 80 ของผูเขารวม
โครงการมีความรูความ
เขาใจเพิ่มมากขึ้น

คน

150

23

โครงการสํานึกขาราชการจังหวัด
ตากไมโกง

รอยละ 80 ของผูเขารวม
โครงการมีความรูความ
เขาใจเพิ่มมากขึ้น

คน

150

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
รวมถึงหลักธรรมาที่ดีในการ
ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส
พรอมที่จะนําไปเผยแพร
ประชาสัมพันธใหกับ
บุคลากรในหนวยงานตอไป
1.ขาราชการและเจาหนาที่
ของรัฐในจังหวัดตาก มี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชนทับซอน และ
การจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุตาม พรบ.จัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
2.ผูเขารวมโครงการมีความ
ตระหนักรูและสามารถ
แยกแยะเรื่องประโยชน
สวนตัวออกจากประโยชน
สวนรวมได ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส
และยึดหลักคุณธรรม
1. ผูเขารับการอบรมไดรับ
การปลูกจิตสํานึก คานิยม
และวัฒนธรรมสุจริต มีความ
มุงมั่น ปฏิบัติหนาที่เพื่อ
สวนรวม ปฏิบัติตน
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย
สุจริต สงผลใหการทุจริตใน
หนวยงานภาครัฐลดลง
2.ผูเขารับการอบรมมี
กระบวนทัศนวัฒนธรรมและ
คานิยมในการปฏิบัติงานที่
มุงเพิ่มสมรรถนะและพัฒนา
ระบบราชการไทย โดยยึด

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

144,400

-

144,400

120,331.24

ตาก

170,800

-

170,800

160,401.25

ตาก

20
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

24

โครงการการเสริมสรางความรูการ
ดําเนินงานตามโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสของ
จังหวัดนครนายก

25

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
ป-องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560

26

27

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

เจาหนาที่ของสวนราชการ
บริหารสวนภูมภิ าคและสวน
ราชการสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใน
จังหวัดมีความรูความเขาใจ
ในหลักเกณฑประเมิน และ
การปฏิบัติราชการตาม
แนวทางไดอยางถูกตอง
ผูเขารับการอบรมไมนอย
กวารอยละ 80 ไดรับความรู
ในการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

คน

200

คน

300

โครงการฝEกอบรม เรื่องการป-องกัน
ผลประโยชนทับซอน

จํานวนผูเขารับการอบรม
จํานวน 200 คน / รุน
(อบรม จํานวน 2 รุน)
หรือไมนอยกวารอยละ 80

คน

400

โครงการอบรมการดําเนินโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ของเจาหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

1. จํานวนบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่เขารวมโครงการ
2. ระดับคะแนนที่เพิ่มขึ้น
ของการตรวจประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงาน

คน

185

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
หลักบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี และหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เปWนแนวทาง เพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน
ผูเขารวมการอบรมมีความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA)

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน
พัสดุของสวนราชการสวน
ภูมิภาคและสวนทองถิ่น มี
ความตระหนักรูในการ
ป-องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
สามารถแยกแยะเรื่อง
ประโยชนสวนตัวออกจาก
ประโยชนสวนรวมไดและ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต โปรงใสยึด
หลักคุณธรรม
1. องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่เขารวมโครงการ มี
ความตระหนักในเรื่อง
คุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงาน
2. บุคลากรในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เขา
รวมโครงการ มีความรูความ
เขาใจการตรวจประเมิน

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

204,800

-

204,800

188,820

นครนายก

235,600

-

235,600

211,100

นครปฐม

177,200

-

177,200

177,200

นครพนม

167,300

-

167,300

164,222.50

นครศรีธรรมราช

21
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

28

โครงการขาราชการนครศรีฯ มี
คุณธรรมจริยธรรม และยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ

จํานวนเรื่องรองเรียนการ
ทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐ
ลดลงจากปHที่ผานมารอยละ
80

คน

29

โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐและเสริมสรางธรรมาภิบาล

รอยละความพึงพอใจของผู
เขารับการฝEกอบรม (ไมนอย
กวารอยละ 80)

คน

30

โครงการอบรมเพื่อเสริมสรางให
ความรูดานการป-องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบใหกับ
ขาราชการ และเจาหนาทีข่ องรัฐ
ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2561
จังหวัดนนทบุรี

ผูเขารับการอบรม จํานวน
320 คน

คน

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์

คุณธรรมและความโปรงใส
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น Integrity and
Transparency
200 ขาราชการพลเรือนจังหวัด
นครศรีธรรมราชยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลในการดําเนินชีวิต
และการปฏิบัติราชการ
ลดการทุจริตคอรัปชั่น
1,000 ผูเขารับการฝEกอบรมมี
ความรู ความเขาใจในเนื้อหา
รายละเอียดทีก่ ําหนดใน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบที่เกี่ยวของไดอยาง
ถูกตอง
300 1. ขาราชการและเจาหนาที่
ของรัฐมีความรู ความเขาใจ
ในดานการป-องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบมากยิ่งขึ้น
2. ขาราชการและเจาหนาที่
ของรัฐใหบริการประชาชน
ดวยความโปรงใส สราง
ความเชื่อมั่นใหกับประชาชน
ในการใหบริการของภาครัฐ
3. ขาราชการและเจาหนาที่
ของรัฐ มีความเขาใจและ
ตระหนักถึงผลเสียของการ
ทุจริตและโทษที่จะไดรับจาก
การทุจริต

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

150,000

-

150,000

144,425

นครศรีธรรมราช

467,400

-

467,400

467,400

นครสวรรค

221,600

-

221,600

221,600

นนทบุรี

22
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

31

โครงการยกระดับบุคลากรภาครัฐ
ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ไร
คอรรัปชั่น

32

โครงการสงเสริมการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(ITA)
โครงการเสริมสรางการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน

33

ตัวชี้วัด
บุคลากรภาครัฐภาคประชา
สังคม ไดรับความรูเกี่ยวกับ
ระเบียบ/กฎหมายที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
หนวยงานผานการประเมิน
ITA
รอยละ 100 ของผูเขารวม
อบรมมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจิตในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงคานิยม
และทัศนคติและตอตานการ
ทุจริตในภาครัฐ

เปาหมาย
ดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
คน
300 บุคลากรภาครัฐภาคประชา
สังคม ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพในการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
คน
420 ผูเขารับการอบรม จํานวน
370 คน
คน

150

1. ขาราชการเจาหนาที่ของ
หนวยงานราชการ หนวยงาน
ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม สถาบันการศึกษาใน
จังหวัดบึงกาฬที่เขารวมการ
ฝEกอบรมสัมมนาเขาใจ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจิตในการ
ปฏิบัติงาน เพิ่มมากขึ้น
2. ขาราชการเจาหนาที่ของ
หนวยงานราชการ
หนวยงานภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม
สถาบันการศึกษาในจังหวัด
บึงกาฬตระหนักและให
ความสําคัญในการประพฤติ
ปฏิบัติตนโดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตลอดจนมีสวนรวมในการ
เฝ-าระวังและการตรวจสอบ
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

158,200

-

158,200

145,025

นราธิวาส

296,800

-

296,800

296,680

นาน

231,500

-

231,500

231,500

บึงกาฬ

23
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

34

โครงการเสริมสรางความรูเรื่องวินัย
ขาราชการและการดําเนินการทาง
วินัยแกเจาหนาที่ของรัฐ

รอยละของหัวหนาสวน
ราชการ บุคลากร และ
เจาหนาที่ของรัฐผูผานการ
ฝEกอบรม ไมมีเรื่องรอง
เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติ
ตนผิดวินัยและทุจริต รอย
ละ 100

35

โครงการปลูกจิตสํานึกและให
ความรูเกี่ยวกับการตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

รอยละของหัวหนาสวน
ราชการ บุคลากร และ
เจาหนาที่ของรัฐผูผานการ
ฝEกอบรม ไมมีเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รอยละ
100

36

โครงการเสริมสรางความรูบุคลากร
ภาครัฐ เพื่อสงเสริมจริยธรรมและ
ป-องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจําปH
งบประมาณ พ.ศ. 2561

รอยละของผูเขารับการ
อบรมที่สามารถนําความรูใน
เรื่องของการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริตไปปรับ
ใชในการปฏิบัติงาน

เปาหมาย
ดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
คน
150 หัวหนาสวนราชการ
บุคลากร และเจาหนาที่
ของรัฐในจังหวัดบุรีรัมย มี
ความรูเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย วินัยขาราชการ
การสืบสวน การดําเนินการ
ทางวินัยอยางรายแรงและไม
รายแรงและสามารถนําไป
ปฏิบัติงานในหนาที่ความ
รับผิดชอบได รอยละ 100
คน
200 หัวหนาสวนราชการ
บุคลากร และเจาหนาทีข่ อง
รัฐในจังหวัดบุรีรัมย มี
จิตสํานึกในการทําความดี
ละชั่ว กลัวบาป มีบทบาท
และมีสวนรวมในการสราง
บุรีรัมยใหโปรงใส และมี
ความรูดานการป-องกัน
ปราบปรามการทุจริต และ
กฎหมายที่เกีย่ วของกับการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของ
รัฐในจังหวัด
คน
350 จังหวัดปทุมธานีไดจัด
โครงการเสริมสรางความรู
บุคลากรภาครัฐ เพื่อสงเสริม
จริยธรรมและป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจําปH
งบประมาณ พ.ศ.2561
เมื่อวันศุกรที่ 16 มีนาคม
2561 ณ หองประชุมราชนครินทร ชั้น 5 อาคาร
100 ปH สมเด็จพระศรี-

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

75,900

-

75,900

75,900

บุรีรัมย

95,400

-

95,400

95,400

บุรีรัมย

213,700

-

213,700

213,700

ปทุมธานี

24
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

37

โครงการเสริมสรางธรรมาภิบาล
บุคลากรภาครัฐจังหวัดปทุมธานี
ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2561

38

โครงการเสริมสรางความรูและ
จิตสํานึกในการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริตใหแกนักเรียน

ตัวชี้วัด

รอยละของผูเขารับการ
อบรมที่สามารถนําความรูที่
ไดรับจากการอบรมไปปรับ
ใชในการปฏิบัติราชการ

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

คน

350

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
นครินทร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี ใหแกบุคลากร
ของสวนราชการบริหารสวน
ภูมิภาค สวนราชการบริหาร
สวนกลาง อําเภอ และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใน จ.ปทุมธานี จํานวน
350 คน
จังหวัดปทุมธานีไดจัด
โครงการเสริมสรางธรรมาภิ
บาลบุคลากรภาครัฐ
จ.ปทุมธานี ประจําปH
งบประมาณ พ.ศ.2561
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ
2561 ณ หองประชุมราช
นครินทร ชั้น 5 อาคาร
100 ปH สมเด็จพระศรี
นครินทร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี ใหแกบุคลากร
ของสวนราชการบริหารสวน
ภูมิภาค สวนราชการบริหาร
สวนกลาง อําเภอ และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในจังหวัดปทุมธานี

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

213,700

-

213,700

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

213,700

ปทุมธานี

ประจวบคีรีขันธ

25
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ในสถานศึกษา "เยาวชนรุนใหม
หัวใจสุจริต"
กิจกรรมที่ 1 คายอบรมเสริมสราง
ความรูและจิตสํานึกในการป-องกัน
และปราบปรามการทุจริตใหแก
นักเรียนในสถานศึกษา "เยาวชนรุน
ใหม หัวใจสุจริต"

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

ผูเขารวมการฝEกอบรมไดรับ
ความรูเกี่ยวกับการป-องกัน
และปราบปรามการทุจริตไม
นอยกวารอยละ 80 ของ
จํานวนเป-าหมายของ
โครงการ

คน

กิจกรรมที่ 2 อบรมใหความรูและ
ปลูกฝIงคานิยมตอตานการทุจริต

ผูเขารวมการฝEกอบรมไดรับ
ความรูเกี่ยวกับการป-องกัน
และปราบปรามการทุจริตไม
นอยกวารอยละ 80 ของ
จํานวนเป-าหมายของ
โครงการ

คน

39

โครงการเสริมสรางความรูในการ
ปฏิบัติงานเพื่อความสุจริตโปรงใส
แกเจาหนาที่ภาครัฐ

คน

40

โครงการเสริมสรางความรูดานการ
ป-องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จังหวัดปIตตานี
โครงการ อบรมบุคลากรเพื่อสราง
คานิยมและปลูกจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติงาน

รอยละของผูเขารวม
โครงการมีความรูความ
เขาใจเนื้อหาตามหลักสูตร
มากขึ้น (เป-าหมายรอยละ
80)
มีผูเขารวมอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของกลุมเป-าหมายทีจ่ ังหวัดกําหนด
ผูเขารับการอบรมมีจิตสํานึก
และสามารถนําความรูความ
เขาใจในดานคุณธรรม
จริยธรรม และหลักธรรมา
ภิบาลที่ไดรับไปปรับใชใน
การปฏิบัติงานและนําไป
เผยแพรไดไมนอยกวารอย
ละ 90

41

คน
คน

200

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์

เยาวชนรุนใหม มีความรู มี
จิตสํานึกในการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
สามารถแยกแยะผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชน
สวนรวมไดรวมสรางสังคมที่
ไมทนตอการทุจริต
3,200 เยาวชนรุนใหม มีความรู มี
จิตสํานึกในการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
สามารถแยกแยะผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชน
สวนรวมไดรวมสรางสังคมที่
ไมทนตอการทุจริต
200 รอยละของบุคลากรที่ผาน
การอบรมสามารถนําไปใชใน
การปฏิบัติงานและถายทอด
ความรูใหแกบุคลากรใน
หนวยงาน รอยละ 65
500 ผูเขารวมอบรมมีความรู
เพิ่มขึ้นสามารถปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง
300 ผูเขารับการอบรม จํานวน
348 คน ไดรับความรูใน
การเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม ดานการทุจริต
คอรรัปชัน มีการติดตามผล
การดําเนินการดานคุณธรรม
จริยธรรมมาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีการ

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

295,000

-

295,000

295,000

174,800

-

174,800

174,800

229,800

-

229,800

214,956

ปราจีนบุรี

242,600

-

242,600

242,600

ปIตตานี

210,800

-

210,800

210,795

พระนครศรีอยุธยา

26
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

42

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
การป-องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

ผูเขารับการอบรมไมนอย
กวารอยละ 80 ของ
เป-าหมายทีก่ ําหนด

คน

60

43

โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA)

คน

200

44

โครงการปลกจิตสํานึก โคนทุจริต

บุคลากรที่เขารวมโครงการมี
ความรูและใหตระหนักถึง
ความสําคัญของคุณธรรมและ
ความโปรงใส และเขาใจการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนิน งานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA)
เด็กและเยาวชนที่เขารวม
โครงการมีความเขาใจปIญหา
คอรรัปชั่น

คน

90

45

โครงการเสริมสรางความรูในการ
ป-องกันการทุจริตแกขาราชการ
พนักงานราชการ ลูกจางประจําของ
สวนราชการ และขาราชการ
ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดพิจิตร
ประจําปH 2561

ผูเขารับการอบรมมีความรู
ในการป-องกันการทุจริต
เพิ่มขึ้น ไมนอยกวารอยละ
75

คน

700

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
ติดตามผลผูเขารับการอบรม
สามารถนําความรูที่ไดรับไป
สรางเครือขายดานคุณธรรม
จริยธรรมได รอยละ 89.08
เครือขายอุตสาหกรรมมีสวน
รวมในการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
รณรงคใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
การประเมิน คุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) เปWนไปตามที่
กําหนด และสามารถ
ตรวจสอบความโปรงใสได
เยาวชนไดรับการปลูกฝIง
จิตสํานึกในการตอตานการ
ทุจริต และรับทราบรูปแบบ
ในการทุจริตในแตละระดับ
รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการทุจริต อันเปWนการ
ขัดขวางความเจริญกาวหนา
ของประเทศ ทําใหเยาวชนมี
จิตสํานึก มีความซื่อสัตย
สุจริต
ผูเขารับการอบรมนําความรู
ที่ไดรับไปใชในการ
ปฏิบัติงานใหมีความสุจริต
โปรงใสปราศจาก
ผลประโยชนทับซอน

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

45,000

-

45,000

45,000

พังงา

116,700

-

116,700

108,031

พัทลุง

161,000

-

161,000

153,704

พัทลุง

300,000

-

300,000

242,284

พิจิตร

27
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

46

โครงการเสริมสรางความรูและการมี จํานวนของผูเขารวม
สวนรวมแกเจาหนาที่ในการป-องกัน โครงการรอยละ 70
และปราบปรามการทุจริต

47

โครงการสงเสริมสนับสนุนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) จังหวัดเพชรบุรี
โครงการเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพความตระหนักรูในการ
ป-องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หัวหนาสวนราชการในจังหวัดเพชรบุรี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ขาราชการตานโกง
โครงการอบรมใหความรูและแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA)

48

49
50

จํานวนผูเขารับการอบรม

เปาหมาย
ดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
คน
200 เจาหนาที่รัฐมีความรูเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับผลประโยชนทับซอน การ
ตรวจสอบหนี้สิน ทรัพยสิน
ระเบียบพัสดุ การจัดซื้อ
จัดจางระเบียบ/วิธีการทาง
งบประมาณ วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง มีคานิยมและ
จิตสํานึกที่ดีการปฏิบัติงาน
ดวยความโปรงใส รอยละ 70
คน
150
-

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

133,600

-

133,600

84,653

พิษณุโลก

100,000

-

100,000

88,490

เพชรบุรี

จํานวนผูเขารับการอบรม

คน

150

-

100,000

-

100,000

96,130

เพชรบุรี

ความพึงพอใจผูเขาอบรมไม
นอยกวารอยละ 75
จํานวนขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐในจังหวัด
แพร ไดเขารับการอบรม
จํานวน 200 คน ครอบคลุม
ทั้งสวน ราชการสวนกลาง
สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น

คน

250

-

191,100

-

191,100

105,390

เพชรบูรณ

คน

200

ขาราชการและเจาหนาที่
ของรัฐในจังหวัดแพร มี
ความรูความเขาใจเกีย่ วกับ
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ และมี
การเตรียมความพรอมใน
ดานตางๆ และทําใหเกิดการ
ยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงาน
รวมถึงสรางภาพลักษณที่ดี
ในดานคุณธรรมและความ
โปรงใสของหนวยงาน

92,600

-

92,600

63,008

แพร

28
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

51

โครงการเสริมสรางความรูในการ
ป-องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใหแกบุคลากรฝjาย
ปกครอง จังหวัดแพร

รอยละของบุคลากรฝjาย
ปกครองที่ไมมีการกระทํา
ทุจริตและประพฤติมิชอบตอ
หนาที่

52

โครงการฝEกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานดานพัสดุ จังหวัด
แพร ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.
2561"

ระดับความพึงพอใจของผู
เขารับการอบรมไมต่ํากวา
รอยละ 80

53

โครงการการออกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดิน

ขาราชการผูปฏิบัติงานและ
ผูมีสวนเกี่ยวของในการออก
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
จํานวน 100 คน เขารับ
การอบรมฯ

เปาหมาย
ดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
คน
1,300 ลดการเสียหายที่เกิดจาก
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ มิใหขยายวงกวาง
ออกไป ภาครัฐสามารถ
ดําเนินโครงการตางๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอการบริหาร
ราชการแผนดินตามหลัก
ธรรมาภิบาล
คน
180 1. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใน
ระบบการจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส (ระบบ eGP) ของสวนราชการตางๆ
ในจังหวัดแพร สามารถนํา
ความรูที่ไดไปปฏิบัติงานและ
บริหารจัดการไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
2. ลดความผิดพลาดในการ
ดําเนินการตามขั้นตอนของ
ระเบียบ สามารถติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานใน
แตละขั้นตอน กอใหเกิด
ประสิทธิภาพและโปรงใส
3. ผูเขารับการอบรม
สามารถปฏิบัติหนาที่ ใหคํา
ปรึกษา คําแนะนํา ตอบขอ
หารือใหกับผูที่เกีย่ วของได
คน
100 เขารับการอบรมฯ มีความรู
ความเขาใจและสามารถนํา
ความรูไปใชในการ
ปฏิบัติงานการออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินไดอยาง
ถูกตอง

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

368,500

-

368,500

350,500

แพร

85,000

-

85,000

85,000

แพร

73,600

-

73,600

29,300

ภูเก็ต

29
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

54

โครงการฝEกอบรมการจัดหาพัสดุ
ตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ของจังหวัดภูเก็ต

ขาราชการ เจาหนาที่
พนักงาน ลูกจางของทุกสวน
ราชการที่เกี่ยวของในการ
จัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560ในจังหวัดภูเก็ต

55

โครงการเสวนา เรื่อง การปลูก
จิตสํานึกใหหยุดทุจริตคิดโกงชาติ

56

โครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และป-องกันการทุจริต
เพื่อนําจังหวัดมหาสารคามใส
สะอาด

เด็กและเยาวชนขาราชการ
พนักงานเจาหนาที่ และ
ประชาชน จํานวน 200 คน
เขารับการเสวนาฯ จัดทําสื่อ
เผยแพร ประชาสัมพันธใน
การรณรงคตอตานการทุจริต
ของจังหวัดภูเก็ต
- จํานวนกลุมเป-าหมายที่เขา
รวมโครงการไมนอยกวารอย
ละ 80

เปาหมาย
ดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
คน
100 ผูเขารวมฝEกอบรมฯ จํานวน
100 คน มีความรูความ
เขาใจและทราบถึงวิธีการ
ปฏิบัติขั้นตอนและตระหนัก
ถึงบทกําหนดโทษอันเกิด
จากการปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
คน
200 ผูเขารวมเสวนาฯ จํานวน
200 คน มีความรูความ
เขาใจและมีคานิยม
จิตสํานึก มีเครือขาย และมี
สื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
รณรงคการตอตานการทุจริต
คอรัปชั่นของจังหวัดภูเก็ต
คน
1,340 1. เจาหนาทีข่ องรัฐมีความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่
ดวยความโปรงใส
2. เจาหนาทีข่ องรัฐทุกระดับ
มีคานิยมและจิตสํานึกที่ดีใน
การปฏิบัติงานดวยความ
โปรงใส
3. มีแนวทางในการป-องกัน
การทุจริตของหนวยงาน
ภาครัฐทุกระดับ
4. ภาคประชาสังคม
ตระหนักถึงความสําคัญของ
การป-องกันและปราบปราม
การทุจริต
5. เกิดความคุมคาในการ
บริหารจัดการงบประมาณ
ภาครัฐ

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

120,200

-

120,200

113,100

ภูเก็ต

189,700

-

189,700

189,700

ภูเก็ต

475,000

-

475,000

มหาสารคาม

30
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และป-องกันการทุจริต
- รุนที่ 1 จนท.ของรัฐทุกสวน /
ภาคเอกชน/ประชาชน
- รุนที่ 2 เยาวชนในสถานศึกษา
กิจกรมที่ 2 สรางเยาวชนตนกลา
ความดี
กิจกรรมที่ 3 ชาวเกษตร
มหาสารคาม ตามรอยเทาพอ อยาง
พอเพียง
กิจกรรมที่ 4 เสริมสรางวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

57

โครงการปลูกจิตสํานึกจริยธรรม
และคุณธรรมดานการป-องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ

ตัวชี้วัด
จํานวนกลุมเป-าหมายที่เขา
รวมโครงการไมนอยกวา
รอยละ 80
ผูเขารวมกิจกรรมแตละ
กิจกรรมไมนอยกวารอยละ
80 ของกลุมเป-าหมาย
จํานวนกลุมเป-าหมายที่เขา
รวมโครงการไมนอยกวารอย
ละ 80
1. ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มี
ความรูความเขาใจเกีย่ วกับ
กฎหมายที่เกีย่ วของกับการ
ดําเนินการทางวินยั และ
สามารถดําเนินการทางวินัย
ไดตามกระบวนการ/ขั้นตอน
ของกฎหมาย
2. ปIญหาขอพิพาท การ
ฟ-องรองคดีปกครอง และ
การกระทําผิดในสถานศึกษา
ลดลง
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80
2. จํานวนเครือขายดานการ
ป-องกันปราบปรามการ
ทุจริตเพิ่มขึ้นรอยละ 100
3. รอยละ 80 ที่เพิ่มขึ้นของ
บุคลากรรวมตานทุจริต

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
คน
950

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

236,600

-

236,600

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)
236,600

คน

(450)

(120,000)

คน
คน

(500)
80

(116,600)
92,100

-

(116,600
92,100

92,100

คน

90

43,100

-

43,100

43,100

คน

220

103,200

-

103,200

103,200

คน

150

197,000

-

197,000

197,000

1. จังหวัดมุกดาหาร
ปราศจากการทุจริตเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการของ
เจาหนาที่รัฐ
2. ประชาชนมีความพึง
พอใจตอการปฏิบัติราชการ
ของเจาหนาที่ของรัฐ
3. จํานวนผูเขารวมโครงการ
181 คน

หน8วยงาน

(120,000)

มุกดาหาร

31
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

58

โครงการสรางคานิยมและปลูก
จิตสํานึกการปฏิบัติงานดวยความ
โปรงใสของบุคลากรภาครัฐ จังหวัด
แมฮองสอน

ผูเขารวมโครงการผานการ
ทดสอบหลังการฝEกอบรม
(Post test) รอยละ 80

59

โครงการผลิตและเผยแพรสื่อในการ
ตระหนักถึงปIญหาทุจริต

60

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ของหนวยงานภาครัฐ จ.ยะลา
ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการสรางคานิยมและปลูก
จิตสํานึกในการปฏิบัติงานดวยหลัก
ธรรมาภิบาล
โครงการเสริมสรางการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานใหกับบุคลากรภาครัฐ

1. สวนราชการทุกภาคสวน
มีความตระหนักในผลเสียหาย
รายแรงจากการเกิดคอรรัปชั่น
ไมนอยกวารอยละ 80
2. รอยละของจํานวนขอ
รองเรียนการทุจริตลดลง
จํานวนของผูเขารวมมี
ความรูความเขาใจในเรื่อง
การประเมินคุณธรรม ผาน
เกณฑรอยละ 80 ขึ้นไป
มีผูเขารวมอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80

61
62

63

โครงการเสริมสรางวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา "ป-องกันการทุจริต"

64

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต

เปาหมาย
ดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
คน
100 ผูเขารวมโครงการ จํานวน
100 ราย ปฏิบัติงานดวย
ความโปรงใส มีจิตสํานึกที่ดี
ในการใหบริการ สงผลใหมี
การใหบริการที่รวดเร็ว
เสมอภาค และเปWนธรรม
เกิดความคุมคาและมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
คน
1,500 1. สวนราชการทุกภาคสวน
มีความตระหนักในผลเสีย
หายรายแรงจากการเกิด
คอรรัปชั่นรอยละ 80 ขึ้นไป
2. ไมมีขอรองเรียนการ
ทุจริตรอยละ 0
คน
200 ผูเขารวมการประเมินผาน
เกณฑรอยละ 80 ขึ้นไป
คน

500

รอยละของจํานวนผูเขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ

คน

300

รอยละของจํานวนผูเขารวม
อบรมโครงการ
- นักเรียน
- นักศึกษา
ผูเขารับการอบรมผานการ
ประเมินไมนอยกวารอยละ
80

คน

900

คน

350

สวนราชการมีการเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรมในการ
ทํางานดวยหลักธรรมาภิบาล
บุคลากรมีความรูความเขาใจ
และสามารถปฏิบัติงานตาม
กฎ ระเบียบที่เกีย่ วของ ได
อยางประสิทธิภาพ
ผูเขาอบรมไดรับการปลูกฝIง
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
กระตุนใหเกิดความสนใจ
เรื่องความซื่อสัตยสุจริต
1. เจาหนาทีข่ องรัฐมีความรู
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติ

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

81,000

-

81,000

76,990.60

แมฮองสอน

125,000

-

125,000

117,100

ยะลา

189,800

-

189,800

181,493.92

ยะลา

359,500

-

359,500

321,072

ยโสธร

154,800

-

154,800

154,800

รอยเอ็ด

295,200

-

295,200

295,200

รอยเอ็ด

196,000

-

196,000

173,600

ระนอง

32
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

65

โครงการ "หนึ่งหนวยงาน หนึ่ง
ผูเขารับการอบรมผานการ
กิจกรรม สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประเมินไมนอยกวารอยละ
"เพื่อสรางสังคมไมทนตอการทุจริต" 80

คน

50

66

โครงการฝEกอบรมหลักสูตรการ
ดําเนินการทางวินยั
โครงการสรางความรูความเขาใจที่
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอน

คน

70

คน

290

67

ไมต่ํากวา 56 คน (รอยละ
80)
รอยละ

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
ราชการ และการป-องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาครัฐมาก
ขึ้น สามารถนําความรูที่
ไดรับไปใชประโยชนตอการ
ปฏิบัติราชการอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. เจาหนาทีข่ องรัฐปฏิบัติ
ราชการและบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลเพื่อรวม
สรางสังคมไมทนตอการ
ทุจริต
เจาหนาที่ของรัฐในทุกระดับ
มีคานิยมและจิตสํานึกที่ดีใน
การปฏิบัติงานดวยความ
โปรงใส ประชาชนไดรับการ
บริการที่รวดเร็ว เสมอภาค
และเปWนธรรมจากหนวยงาน
ของภาครัฐ ป-องกันการ
ทุจริตของหนวยงานภาครัฐ
ในทุกระดับ เกิดความคุมคา
ในการบริหารจัดการ
งบประมาณภาครัฐใหมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ขาราชการและเจาหนาที่ที่
เขารับการฝEกอบรมเขาใจ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและ การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบ กฎหมาย

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

20,250

-

20,250

18,770

ระนอง

84,400

-

84,400

84,400

ระยอง

407,700

-

407,700

406,320

ราชบุรี

33
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

68

โครงการสรางจิตสํานึกรวมกันใน
การตอตานการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในทุกภาคสวน จังหวัดราชบุรี

69

โครงการสรางคานิยมและปลูก
จิตสํานึกการป-องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
จังหวัดลพบุรี

70

โครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม ขาราชการจังหวัดลําพูน
ใสสะอาด
โครงการประชาสัมพันธป-องกันและ
แกไขปIญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ จังหวัดเลย

71

72

โครงการ เยาวชนรุนใหม หัวใจสี
ขาว จังหวัดเลย

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

รอยละ

คน

300

รอยละ 80

คน

400

จํานวนผูเขารวมโครงการ

คน

150

รอยละ 80 ของผูเขารับการ
อบรม ไดรับความรูและ
ความเขาใจ การป-องกันและ
แกไขปIญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
รอยละ 80 ของเยาวชนที่
เขารับการอบรมเกิด
จิตสํานึกและตระหนักถึง

คน

50

คน

200

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
ที่เกี่ยวของกับผลประโยชน
ทับซอน สงผลใหลดการใช
วิจารณญาณในการตัดสินใจ
และเอื้อประโยชนแกตนเอง
และพวกพอง
กลุมเป-าหมายมีจิตสํานึก
ปฏิบัติหนาที่ราชการดวย
ความซื่อสัตยสุจริต และลด
ปIญหาการรองเรียน
เจาหนาที่ของรัฐในจังหวัด
ราชบุรี
เจาหนาที่ของรัฐที่เขารวม
โครงการสรางคานิยมและ
จิตสํานึกการป-องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจังหวัดลพบุรี
มีทัศนคติที่ดี มีความรู และ
นําความรูมาใชประโยชนใน
การขับเคลื่อนการป-องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
หนวยงานอยางเปWนรูปธรรม
เจาหนาที่ปฏิบัติงานดวย
ความมุงมั่นและมีความ
ซื่อสัตยสุจริต
ผูเขารับการอบรมไดรับการ
เสริมสรางความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับคานิยมและ
ทัศนคติตอตานการทุจริต
เยาวชนที่เขารับการอบรม
เกิดจิตสํานึกและตระหนักถึง
ความรายแรงของปIญหา

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

149,800

-

149,800

149,800

ราชบุรี

270,000

-

270,000

270,000

ลพบุรี

95,000

-

95,000

79,220

ลําพูน

75,000

-

75,000

75,000

เลย

117,000

-

117,000

115,300

เลย

34
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

73

โครงการเสริมสรางความรูความ
เขาใจการจัดซื้อจัดจางภาครัฐตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 แกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและเจาหนาที่พัสดุ
ของสวนราชการประจําจังหวัด
อําเภอ หนวยงานการศึกษา และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
จังหวัดสกลนคร

74

โครงการพัฒนาจิตสํานึกใหมีความ
ซื่อสัตยสุจริต และการป-องกัน
ผลประโยชนทับซอนของบุคลากร
ในจังหวัดสกลนคร

75

โครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม ปลูกและปลุกจิตสํานึก
ตอตานโกง หางไกลการทุจริต
ภายใต "ขาราชการไทยไรทุจริต"

ตัวชี้วัด
ความรายแรงของปIญหาการ
ทุจริต
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจางและเจาหนาที่
พัสดุของสวนราชการประจํา
จังหวัด อําเภอ หนวยงาน
การศึกษาและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใน
จังหวัดสกลนคร มีความรู
ความเขาใจในการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุ

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

297,600

-

297,600

297,600

สกลนคร

112,600

-

112,600

112,600

สกลนคร

306,600

-

306,600

230,740

สงขลา

การทุจริต
คน

400

เพื่อสงเสริมใหผูเขารวม
อบรมมีความรูความเขาใจถึง
ผลกระทบจากการคอรรัป
ชันและรูเทาทันผลประโยชน
ทับซอน

คน

110

รอยละของผูเขารวม
โครงการอบรมสามารถคิด
อยางมีเหตุผล รูจักผิดชอบ
ชั่วดี มีคุณธรรมจริยธรรม
ตอตานคนโกง

คน

600

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจางและเจาหนาที่
พัสดุของสวนราชการประจํา
จังหวัด อําเภอ หนวยงาน
การศึกษาและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใน
จังหวัดสกลนคร สามารถนํา
ความรูเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุไป
ประยุกตใชตามสภาวการณ
ในการปฏิบัติงานไดเปWน
อยางดี
ผูเขารวมอบรมมีความ
ตระหนักถึงผลกระทบจาก
การคอรรัปชัน และสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยาง
ถูกตองตามระเบียบ
กฎหมาย และรูเทาทัน
ผลประโยชนทับซอน
ผลการดําเนินงาน มีผูเขา
รวมโครงการ รวมทั้งสิ้น
450 คน คิดเปWนรอยละ 75
ของเป-าหมายที่กําหนดไว
ผลลัพท/ผลสัมฤทธิ์
1.ขาราชการและเจา
หนาที่ของรัฐไดรับการ
เสริมสรางความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับคานิยม
และทัศนคติดานการตอตาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

35
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

76

โครงการรูกฎหมาย ป-องกันกลโกง
ในหนวยงานภาครัฐของจังหวัดสตูล

77

โครงการอบรมใหความรูเพื่อปลูก
จิตสํานึก ดานคุณธรรม จริยธรรม
ใหกับขาราชการและบุคลากร
ภาครัฐมีจิตใจเขมแข็ง รวมกัน
ตอตานการทุจริต
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA)

78

79

โครงการเสริมสรางความรูดานการ
ดําเนินการทางวินยั และระเบียบที่
เกี่ยวของกับการทุจริตประพฤติ
มิชอบ และผลประโยชนทับซอน

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

รอยละ 80 ของกลุม
เป-าหมายมีความรูเกี่ยวกับ
กฎหมาย มาตรา 100
มาตรา 103 มาตรา
103/7
รอยละ 70 มีหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการดําเนินชีวิต

คน

150

คน

150

รอยละ 60 ของบุคลากรที่
เขารวมโครงการมีความ
เขาใจเกณฑการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA)
- รอยละของผูเขารวมอบรม
มีความรูความเขาใจดานดาน
การดําเนินการทางวินัย
ระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ผลประโยชนทับซอน ผาน

คน

200

คน

120

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
2.ผูเขารับการฝEกอบรมมี
จิตสํานึกและตระหนักถึง
หนาที่ความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติตนตาม
กฎหมายระเบียบ เพื่อใหมี
คุณลักษณะเปWนขาราชการ
ยุคใหมที่มีคุณธรรrม
จริยธรรมมีความโปรงใส
สรางภาพลักษณที่ดีในระบบ
ราชการ และสรางความพึง
พอใจแกประชาชน
บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน
ประชาชน มีความรูเกี่ยวกับ
กฎหมาย มาตรา 100
มาตรา 103 มาตรา
103/7
ขาราชการมีหลักคุณธรรม
จริยธรรม ในการดําเนินชีวิต
และการปฏิบัติราชการ ลด
การทุจริตคอรรัปชัน
หนวยงานภาครัฐมีความ
ตระหนักและเรงดําเนินการ
พัฒนาองคกรเพื่อนําไปสูการ
เปWนองคกรที่มีคุณธรรมและ
ความโปรงใสเปWนที่ยอมรับ
ของประชาชน
ผูเขารับการอบรมมีความรู
ความเขาใจดานการ
ดําเนินการทางวินยั ระเบียบ
ที่เกี่ยวของกับการทุจริต

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

88,500

-

88,500

88,500

สตูล

162,500

-

162,500

162,500

สตูล

122,200

-

122,200

118,800

สมุทรปราการ

76,000

-

76,000

75,992

สมุทรสงคราม

36
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

80

โครงการอบรมสรางเสริมคานิยม
และปลูกจิตสํานึกใหแกขาราชการ
และพนักงานฝjายปกครอง ในพื้นที่
จังหวัดสมุทรสงคราม

81

โครงการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับ
การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแกบุคลากร
ภาครัฐ เพื่อประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานที่สุจริตโปรงใส
โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสของสวนราชการ
บริหารสวนภูมภิ าค

82

83

โครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมและสรางจิตสํานึกดี

ตัวชี้วัด
เกณฑที่กําหนด ไมนอยกวา
รอยละ 90
.- รอยละของผูเขา รวม
กิจกรรมอบรม มีคานิยมและ
จิตสํานึกที่ถูกตอง มีความ
ตระหนักและปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัตยสุจริต ผาน
เกณฑที่กําหนด ไมนอยกวา
รอยละ 90
- จํานวนผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
คน

350

คน

200

เจาหนาที่ของสวนราชการ
บริหารสวนภูมภิ าคใน
จังหวัดสระบุรีมีความรูความ
เขาใจในหลักเกณฑการ
ประเมินและการปฏิบัติ
ราชการตามแนวทางไดอยาง
ถูกตองผานการประเมินผล
หลักสูตรการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ไมนอยกวารอย
ละ 80

คน

80

กิจกรรมที่ 1 : ขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐที่ ไดรับ
ความรูและพัฒนาตนเองใหมี
จิตสํานึกในการเปWน
ขาราชการที่ดีปฏิบัติตนตาม
แนวทางที่ถูกตอง

คน

100

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์

ผูเขาอบรมมีความตระหนัก
และปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาที่ราชการดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต นํามาซึ่งการ
บําบัดทุกข บํารุงสุข ตาม
นโยบายรัฐบาลและตามที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
จํานวนผูเขารวมโครงการ
จํานวน 303 คน
คิดเปWนรอยละ 151.50
มีเจาหนาที่ของสวนราชการ
สวนภูมิภาค และเจาหนาที่
ของสวนราชการที่ไดรับ
งบประมาณ (งบจังหวัด และ
งบกลุมจังหวัด) จํานวน
90 คน เขารวมโครงการ
อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
และการ ฝEกปฏิบัติในการ
ดําเนินการตามโครงการ ITA
อยางถูกตอง และครอบคลุม
ทุกประเด็นการประเมิน
มีผูเขารวมโครงการ คิดเปWน
รอยละ 112.5
1) มีบุคลากรภาครัฐจาก
สวนราชการสวนกลาง
สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น
และองคกรอิสระ ในจังหวัด
สระบุรี เขารวมโครงการรวม
จํานวน 140 คน คิดเปWน

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

187,800

-

187,800

187,800

สมุทร
สงคราม

250,000

-

250,000

197,944

สระแกว

92,600

-

92,600

88,776

สระบุรี

120,000

117,272

สระบุรี

120,000

-

37
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

กิจกรรมที่ 2 : ผูที่ปฏิบัติตน
ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม
ไดรับการยกยอง สงเสริมให
เปWนตัวอยางแกบุคคลทั่วไปมี
การเผยแพรประชาสัมพันธ
ผานสื่อสิ่งพิมพ

84

โครงการ สงเสริมการสรางจิตสํานึก
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมให
สังคมไทยไมโกงตอตานการทุจริต

85

โครงการเสริมสรางความรูดาน
ป-องกันและปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

รอยละ 80 ของผูเขารับการ
อบรมมีสวนรวมในการ
ป-องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
ขาราชการเจาหนาทีข่ องรัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคมไดรับการเสริมสราง
ความรู

คน

410

คน

100

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
รอยละ 120
2) ผูเขารับการอบรม มี
จิตสํานึกที่ดี ปฏิบัติตนได
ถูกตองตามประมวล
จริยธรรม และสามารถนํา
กลับไปขยายผลใหบุคลากร
ในหนวยงานไดรับทราบ
และถือปฏิบัติได
3) ผูเขารับการอบรมได
เรียนหลักหลักการดําเนิน
ชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4) สวนราชการสวนภูมิภาค
มีการจัดตั้งมุมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และ
เผยแพรคุณธรรมหลัก 4
ประการ พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา อยาง
แพรหลาย
จังหวัดสิงหบุรีมีเครือขาย
ตอตานการทุจริตเพิ่มขึ้น
1.ขาราชการ เจาหนาที่ของ
รัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม รวม 100 คน
มีความรูความเขาใจกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการ
ป-องกันผลประโยชนทับซอน
2.ทุกภาคสวนสามารถนํา
ความรูไปใชประโยชนใน
การบูรณาการรวมกันในการ

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

387,900

-

387,900

172,606

สิงหบุรี

47,600

-

47,600

47,600

สุโขทัย

38
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

86

โครงการจังหวัดสุพรรณบุรีปลอด
การทุจริต

บุคลากรภาครัฐในจังหวัด
สุพรรณบุรีเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80

คน

200

87

โครงการสงเสริมการปฏิบัติตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
ขาราชการ (ขาราชการกลุมเสี่ยง)

จํานวนขาราชการที่ถูก
รองเรียนหรือดําเนินการ
กรณีทุจริตประพฤติมิชอบ
ลดลงจากปHที่ผานมา

คน

150

88

โครงการจัดกิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และวินัย
ขาราชการและบุคลากรภาครัฐ
จ.สุรินทร โดยนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาใชเพื่อปฏิบัติ
ราชการเพื่อประชาชน

คน

900

89

โครงการสรางสังคมที่ไมทนตอการ
ทุจริต ปรับความคิดในการรักษา
ประโยชนสาธารณะ จังหวัด

ผูเขารวมกิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมและวินัย
ขาราชการและบุคลากร
ภาครัฐ จังหวัดสุรินทร ไดรับ
ความรู ความเขาใจดานวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาของขาราชการที่
บัญญัติไวเปWนขอกฎหมาย
กฎ และระเบียบ
รอยละ 80 ของอาสาสมัคร
คุมประพฤติ/เครือขาย
ยุติธรรมชุมชน/บุคลากรของ

คน

220

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
ลดความเสี่ยงในการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
3.ประชาชนไดรับประโยชน
จากการปฏิบัติงานที่โปรงใส
ไรการทจริตของภาครัฐ
บุคลากรภาครัฐในจังหวัด
สุพรรณบุรีบูรณาการความ
รวมมือในการเสริมสราง
ความเขมแข็งดานคุณธรรม
จริยธรรมภายใตหลักธรร
มาภิบาล เพื่อป-องกันและลด
ชองโอกาสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ขาราชการในกลุมที่เสี่ยงตอ
การทุจริตไดรับการสงเสริม
และปลูกจิตสํานึก ตลอดจนมี
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน มีความตระหนักรู
ตอการตอตานการทุจริตคอร
รัปชันและมีฐานความคิดใน
การรักษาประโยชนสาธารณะ
ผูเขารวมกิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และ
วินัย ขาราชการและ
บุคลากรภาครัฐ จังหวัด
สุรินทร ไดรับความรู ความ
เขาใจเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม และนําหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาปรับ
ใชในการปฏิบัติงาน
มีอาสาสมัครคุมประพฤติ/
เครือขายยุติธรรมชุมชน/
บุคลากรของรัฐในพื้นที่

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

104,600

-

104,600

102,400

สุพรรณบุรี

102,000

-

102,000

100,000

สุราษฎรธานี

167,400

-

167,400

132,000

สุรินทร

103,800

-

103,800

103,800

หนองบัวลําภู

39
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หนองบัวลําภู

90

โครงการอบรมสรางเกียรติภูมิ
ขาราชการ "การป-องกัน
ผลประโยชนทับซอน"

91

โครงการสรางเสริมความรูและปลูก
จิตสํานึกในการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุเพื่อตอตานการ
ทุจริตการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2561
กิจกรรมที่ 1 การฝEกอบรมหลักสูตร
"การจัดซื้อจัดจาง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ" สําหรับเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดานพัสดุของหนวยงาน
ภาครัฐใน จ. อุทยั ธานี

กิจกรรมที่ 2 การเสวนาวิชาการ
เรื่อง "ขอเสนอเกี่ยวกับการแกไข
ปIญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ เพื่อการพัฒนาจังหวัด
อุทัยธานี"
92

โครงการประชุมเสวนาปลูก
จิตสํานึก คานิยม คุณธรรม
จริยธรรมและสรางวินยั การป-องกัน

ตัวชี้วัด
รัฐในพื้นที่จังหวัด
หนองบัวลําภูมีความเขาใจ
แนวทางและมาตรการใน
การป-องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ
รอยละ 80 ของผูเขารวม
โครงการมีความรูความ
เขาใจการแยกแยะประโยชน
สวนตนออกจากประโยชน
ของราชการ

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

87,700

อางทอง

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

87,700

-

87,700

248,300

-

248,300

161,600

-

161,600

161,600

86,700

-

86,700

86,750

354,760

-

354,760

303,554

จังหวัดหนองบัวลําภูผานการ
อบรม

คน

300

คน

471

- จํานวนผูเขารับการอบรม
จํานวน 268 คน
- รอยละของผูเขารับการ
อบรมนําความรูไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
รอยละ 90

คน

268

- จํานวนผูเขารับการอบรม
จํานวน 203 คน
- รอยละของผูเขารับการ
อบรมนําความรูไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
รอยละ 90
ผูเขารับการอบรม 600 คน

คน

203

คน

600

หัวหนาสวนราชการ และ
บุคลากรของสวนราชการ
และอําเภอ ในจังหวัดผาน
การอบรมตามโครงการ

ผูเขารับการฝEกอบรมจํานวน
268 คน สามารถ
ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ดวยความซื่อสัตยสุจริต
คํานึงถึงความคุมคา โปรงใส
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และตรวจสอบได
ผูเขารวมรับฟIงการเสวนา
จํานวน 203 คน มีจิตสํานึก
ในการปฏิบัติงานและการ
บริหารจัดการพัสดุภาครัฐ
ตลอดจนมีแนวทางในการลด
การทุจริต
ผลผลิต:จํานวนผูเขารวม
โครงการ 542 คน คิดเปWน
รอยละ 90.33 ระดับความ

อุทัยธานี

อุบลราชธานี

40
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ จังหวัด
อุบลราชธานี

93

โครงการฝEกอบรมใหความรูเกีย่ วกับ
การป-องกันผลประโยชนทับซอนแก
ขาราชการและเจาหนาที่ของจังหวัด
อํานาจเจริญ

รอยละ 100 ผูเขารับการ
ฝEกอบรมมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการป-องกัน
ผลประโยชนทับซอน

คน

150

94

โครงการสรางสังคมที่ไมทนตอการ
ทุจริต

รอยละ 60 ผานเกณฑ
ทดสอบความรูในเรื่องที่
อบรม

คน

100

ยุทธศาสตร5ที่ 1 “สร:างสังคมที่ไม8ทนต8อการทุจริต”
กลยุทธ5ที่ 3 ประยุกต5หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปAนเครื่องมือต:านทุจริต
1
โครงการพัฒนาบุคลากรกรม
จํานวนบุคลากรในสังกัดกรม
คน
สงเสริมการปกครองทองถิ่นในการ สงเสริมการปกครองทองถิ่น
ปฏิบัติราชการบนหลักปรัชญาของ ที่เขารับการอบรม
เศรษฐกิจพอเพียง
2
โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยจํานวนบุคลากรองคกร
คน
ธรรมและตอตานการทุจริตตามแนว ปกครองสวนทองถิ่นที่เขารับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับ การอบรม

500

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
พึงพอใจอยูในระดับคอนขาง
มากถึงมาก รอยละ 91.42
ผลสัมฤทธิ์:ผูเขารวม
โครงการ มีความรูความ
เขาใจ มีทัศนคติและคานิยม
ไมยอมรับการทุจริตและรวม
แรงรวมใจกันเปWนเครือขาย
การตรวจสอบและตอตาน
การทุจริตในพื้นที่ คิดเปWน
รอยละ 96.15
1. ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ
2. สามารถแกขอกลาวหาเรื่อง
ความลําเอียงไดงาย
3. แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
4. ประชาชนและผูประกอบการ
เชื่อมั่นวาหนวยงานปฏิบัติ
หนาที่อยางเปWนธรรมและไมมี
ผลประโยชนแอบแฝง
ขาราชการเกิดจิตสํานึก
เครือขายรวมเปWนภาคีเฝ-า
ระวัง เปWนพลังขับเคลื่อน
สังคมที่ไมทนตอการทุจริต

580

1,250 ผูเขารวมโครงการ รวม
1,267 คน

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

110,000

-

110,000

110,000

อํานาจเจริญ

32,100

-

32,100

30,890

อํานาจเจริญ

4,206,000

-

4,206,000

3,957,003

สถ.

4,968,800

-

4,968,800

4,470,531.80

สถ.

41
ที่

3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการปลูกคานิยมและจิตสํานึก
โดยยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียงตาม
ศาสตรพระราชา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

ผูเขารับการอบรมไมนอย
กวารอยละ 80 ไดรับความรู
ในการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
บุคลากรภาครัฐไดรับการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยม
และมีจิตสํานึกที่ดีในการ
ปฏิบัติหนาที่

คน

60

คน

300

จํานวนเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตของ
เจาหนาที่รัฐจังหวัด
สมุทรสาคร ลดลงรอยละ
10

คน

150

คน

200

4

โครงการปลูกจิตสํานึกและสราง
คานิยมตอตานการทุจริตและสราง
ภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิตดวย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5

โครงการสรางคานิยมและจิตสํานึก
บุคลากรของจังหวัดสมุทรสาครโดย
นําแนวทางตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ศาสตรพระราชาสูการ
พัฒนาอยางยั่งยืน มาประยุกตใชใน
การดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน

6

โครงการภูมิคุมกันป-องกันการทุจริต บุคลากรภาครัฐในจังหวัด
โดยดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
สุพรรณบุรีเขารวมโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไมนอยกวารอยละ 80

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์

ขาราชการสวนภูมภิ าคใน
จังหวัดมีความตระหนักรูใน
การป-องกันและปราบปราม
การทุจริต
สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ
คานิยมและปลูกจิตสํานึก
ใหกับบุคลากรภาครัฐให
ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส
เต็มใจบริการ เสมอภาค
เปWนธรรม และมี
ประสิทธิภาพ
. เจาหนาที่รัฐของจังหวัด
สมุทรสาครมีคานิยมและ
จิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติ
งาน ปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต และเกิด
คานิยมตอตานการทุจริต
ในภาครัฐ
2. บุคลากรของจังหวัด
สมุทรสาครนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ศาสตรพระราชามาใชในการ
ดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานได
เปWนอยางดี
บุคลากรทุกภาคสวนใน
จังหวัดสุพรรณบุรีมีความ
เขาใจในหลักคิดและการ
ปฏิบัติตนในการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเกิดเจตคติที่ดี
และยึดหลักปรัชญา

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

105,400

-

105,400

69,880

นครปฐม

158,200

-

158,200

134,235

นราธิวาส

225,000

-

225,000

225,00

สมุทรสาคร

104,600

-

104,600

102,800

สุพรรณบุรี
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เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

423,100

-

423,100

423,100

กาฬสินธุ

200,000

-

200,000

160,210

กําแพงเพชร

215,700

-

215,700

215,700

ขอนแกน

465,700

-

465,700

465,700

ขอนแกน

เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน เพือ่
เปWนภูมิคุมกันในการป-องกัน
การทุจริต เพื่อนําไปสู
“จังหวัดสุพรรณบุรีใส
สะอาด”
ยุทธศาสตร5ที่ 1 “สร:างสังคมที่ไม8ทนต8อการทุจริต”
กลยุทธ5ที่ 4 เสริมพลังการมีส8วนร8วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส8วนเพื่อต8อต:านการทุจริต
1
โครงการสรางผูนําเฝ-าระวังหมูบาน สมาชิกเครือขายเฝ-าระวัง
คน
700 ทําใหการทุจริตของหนวยงาน
และชุมชนหางไกลการทุจริต
การทุจริตมีความรู ความ
ภาครัฐลดลงหรือหายไปจาก
เขาใจ และสามารถติดตาม
ระบบราชการไทย
สอดสองการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงานภาครัฐได
อยางมีประสิทธิภาพ
2
โครงการสรางเครือขายตอตาน
รอยละ 80 ของผูเขารวม
คน
200 จังหวัดกําแพงเพชรมี
ทุจริตคอรรัปชั่นโดยการมีสวนรวม อบรมมีสวนรวมในการป-องกัน
เครือขายตอตานการทุจริต
ของประชาชน
และปราบปรามการทุจริต
เพิ่มขึ้น
3
โครงการผนึกพลังประชารัฐ
1. รอยละ 80 ของผูเขารับ
คน
300 1. ประชาชนมีความ
ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลตอตานการ การอบรมมีความรู ความ
ตระหนักในการป-องกัน
ทุจริต จํานวน 3 รุน
เขาใจ และความตระหนักถึง
ปIญหาการทุจริต และมีสวน
ปIญหาการทุจริต
รวมในการเฝ-าระวัง ติดตาม
2. รอยละ 100 ของ
ตรวจสอบและเกิดเครือขาย
หมูบาน ชุมชนในพื้นที่ มี
การดําเนินงานในพื้นที่
อาสาสมัครภาคประชาสังคม
2. ปIญหาการทุจริต
ตอตานการทุจริต
คอรรัปชันลดลง
4
โครงการการสรางเครือขาย
1. รอยละ 80 ของผูเขารวม
คน
400 กลุมเครือขายประชาสัมพันธ
ประชาสัมพันธตอตานการทุจริต
กิจกรรมมีความรูเกีย่ วกับ
ที่ทําหนาที่เผยแพรขอมูล
และประพฤติมิชอบ รุนที่ 1
การประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารรวมมือกันรณรงค
การตอตานการทุจริต
ประชาสัมพันธสือ่ สาร สราง
2. รอยละ 80 ของผูเขารวม
ความเขาใจในพิษภัยการ
กิจกรรมรับรูขอมูลขาวสาร
ทุจริตใหกับประชาชน
และนําไปเผยแพร
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5

โครงการอบรมสัมมนาเชิง
เจาหนาที่รัฐ 200 คน
ปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับเครือขายดาน
การป-องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสวนราชการจังหวัดจันทบุรี

6

โครงการสรางเครือขายและพัฒนา
เครือขายประชารัฐตอตานการ
ทุจริต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปH
งบประมาณ พ.ศ. 2561

รอยละของผูรับการอบรม
สัมมนามีความรูและความ
เขาใจสถานการณทุจริต
คอรรัปชัน

เปาหมาย
ดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
คน
224 -ขาราชการและเจาหนาที่
ของรัฐในสวนราชการของ
จ.จันทบุรี มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่สุจริตโปรงใส มีจิตสํานึก
และมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับ
และตอตานการทุจริตในทุก
รูปแบบ
-จ.จันทบุรี มี “เครือขาย
ภาครัฐตอตานการทุจริต” ที่
เขมแข็งในการเฝ-าระวัง
ป-องกัน และติดตามการ
ทุจริตในสวนราชการของ
จ.จันทบุรี โดยจัดตั้งเปWน
กลุมไลน
คน
250 ผูเขารับการอบรมฯ จํานวน
250 คน ประกอบดวย
ภาครัฐ : ขาราชการ ลูกจาง
ของสวนราชการ หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และบุคลากร
ทางการศึกษา
ภาคเอกชน : สภา
อุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา, หอการคา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
1.รอยละของผูเขารับการ
อบรมจะมีความรูและความ
เขาใจสถานการณการทุจริต
คอรรัปชัน รอยละ 100
2.สรางความตระหนักถึง
ความสําคัญของการป-องกัน
และปราบปรามการทุจริต

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

135,800

-

135,800

135,800

จันทบุรี

129,100

-

129,100

129,100

ฉะเชิงเทรา
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7

โครงการสรางเครือขายประชารัฐ
ตอตานการทุจริต จังหวัดชัยภูมิ

8

โครงการเสริมสรางความรูดานการ
ป-องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และสรางเครือขาย
ประชารัฐตานการทุจริต

9

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
รอยละ 93.39 รวมทั้ง
3.ผูเขารับการอบรมแสดง
พลังรวมขับเคลื่อนสราง
สังคมสุจริต
องคกรตอตานการทุจริตของ
จังหวัดมีความเขมแข็ง

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

210,000

-

210,000

210,000

ชัยภูมิ

คน

300

คน

100

เจาหนาที่ อาสาสมัครคุม
ประพฤติ เครือขายยุตธิ รรม
ชุมชน รอยละ 90 สมัคร
เปWนสมาชิกเครือขายป-องกัน
และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

101,000

-

101,000

64,400

ชุมพร

โครงการเครือขายตานโกงจังหวัด
เชียงราย ประจําปHงบประมาณ
พ.ศ. 2561
โครงการสรางภาคีเครือขายเยาวชน เยาวชนที่เขารวมโครงการ
ตอตานการทุจริตจังหวัดเชียงใหม
จํานวน 250 คน

คน

300

กลุมเป-าหมายเขารวม
โครงการฯ 340 คน

225,000

-

225,000

224,705

เชียงราย

คน

250

200,100

-

200,100

200,150

เชียงใหม

11

โครงการสรางเสริมพฤติกรรม
เครือขายรวมตานทุจริตจังหวัด
เชียงใหม

เครือขายภาคประชาชนของ
ก.ธ.จ. ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม จํานวน 125 คน

คน

125

148,300

-

148,300

148,350

เชียงใหม

12

โครงการเสริมพลังทุกภาคสวนรวม
ตานทุจริตจังหวัดตรัง

ระดับความพึงพอใจของผู
เขารับการอบรม ไมต่ํากวา
รอยละ 80

คน

100

เยาวชนที่เขารวมโครงการ มี
ความรู ความเขาใจและ
ตระหนักถึงการป-องกันการ
ทุจริต
ผูเขารวมโครงการ จํานวน
125 คน ไดรับความรู
ความเขาใจและตระหนักถึง
การป-องกันการทุจริตใน
หนวยงานภาครัฐ
1. กลุ มเป- า หมายเขารวม
ประชุมสัมมนา 115 คน /
คิดเปWนรอยละ 115

147,100

-

147,100

150,000

ตรัง

10

เครือขายประชารัฐตอตาน
การทุจริตจังหวัดชัยภูมิ
สามารถนําความรูไปใช และ
เปWนกลไกในการตอตานการ
ทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ
รอยละ 80
เจาหนาที่อาสาสมัครคุม
ประพฤติ เครือขายยุตธิ รรม
ชุมชน รอยละ 90 มีความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับการ
ป-องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ
ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.
2561
จํานวนบุคลากรเขารวม
เครือขายตานโกง 300 คน

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
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เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

13

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขาย
ภาคประชาสังคมในการตอตานการ
ทุจริต ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.
2561

รอยละ 80 ของ ผูเขารวม
โครงการมีความรูความ
เขาใจเพิ่มมากขึ้น

คน

100

14

โครงการขยายผลชุมชนใสสะอาด
จังหวัดนครพนม

1. มีหมูบาน/ชุมชน/กลุม
องคกรผานตัวชี้วัดใน 5 มิติ
2. กลุมเป-าหมายที่เขารวม
โครงการ มีความพึงพอใจ ไม
นอยกวารอยละ 80

คน

600

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
2 . ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ
ผู เขารวมประชุ ม สั ม มนา
ระดับมาก-มากที่สุด คิดเปWน
รอยละ 99.84 ความคุมคา
คิดเปWนรอยละ 89
3. จั ง หวั ด มี ก ารขั บ เคลื่ อ น
การป-องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ
ชอบในภาครัฐ
4. จังหวัดมีการบูรณาการ
กระบวนการทํางานและ
ประสานความรวมมือ
ระหวางเครือขายภาค
ประชาชนในการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
1.ผูเขาอบรมมีจิตสํานึกและ
ตระหนักรูในเรื่องการ
ป-องกันและตอตานการ
ทุจริต คอรรัปชัน
2.จังหวัดมีเครือขายในการ
ป-องกัน และเฝ-าระวังปIญหา
ตลอดจนรวมขับเคลื่อนให
เกิดธรรมาภิบาลใน
หนวยงานภาครัฐ และสังคม
โดยรวม
1. ตอยอดและขยายผล
พัฒนาชุมชนใสสะอาด สู
หมูบาน/ชุมชนและกลุม
องคกรบนพื้นที่การ
ดํารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
และการตระหนักรูในพิษภัย
ของการทุจริตและนําไปสู
การเปWนชุมชนแหงความสุข

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

121,600

-

121,600

75,069

ตาก

416,600

-

416,600

416,600

นครพนม

46
ที่

15

16

17

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

โครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
การป-องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เพื่อรวมกัน
สรางโคราชใสสะอาด ในเชิงป-องกัน
(Prevention Corruption
System)

ตัวชี้วัด

กลุมเป-าหมายที่เขาการ
ฝEกอบรม จํานวน 3,200
คน คิดเปWนรอยละ 0.12
ของประชากรจังหวัด
นครราชสีมา (จํานวนของ
ประชากร จ.นครราชสีมา
2,631,435 คน ขอมูล
ณ ธันวาคม พ.ศ. 2559)
ไดรับการเสริมสรางความรู
ความเขาใจ ปลูกฝIงคานิยม
และปลูกจิตสํานึกรวมกัน
เปWนเครือขายพลังประชารัฐ
ตอตานและป-องกันการ
ทุจริต มีความรู ความเขาใจ
ที่ถูกตองและเกิดความ
ตระหนักในการป-องกันการ
ทุจริต
โครงการรณรงคประชาสัมพันธ
รอยละ 80 ของ
สรางจิตสํานึกรวมตานทุจริตคอรรัป กลุมเป-าหมายที่เขารวม
ชัน
กิจกรรมรับรูขอมูลขาวสาร
และนําไปเผยแพร
โครงการอบรมใหความรูดานการ
จํานวนผูเขารับการอบรม
ป-องกัน ปราบปรามการทุจริตและ 320 คน
ประพฤติมิชอบ เพื่อสรางเครือขาย

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

คน

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์

และคุณภาพชีวิตที่ดี
2. หมูบาน/ชุมชนและกลุม
องคกรในจังหวัดนครพนม มี
คุณธรรม จริยธรรม
ประพฤติตนตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรม มีการบริหาร
จัดการเปWนไปตามหลักความ
โปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบได
3,200 ผลที่ไดตอเนื่องจากการ
ฝEกอบรม กลุมเป-าหมายมี
ความรู ความเขาใจและนํา
ความรูมาใชประโยชน และ
เกิดความตระหนักในการ
ป-องกันการทุจริต และ
สามารถขยายผลไปยังบุคคล
ในครอบครัว ในหมูบานและ
ชุมชนที่อยูโดยรอบตัวตน
ของกลุมเป-าหมาย เขารวม
เปWนเครือขายป-องกันการ
ทุจริตเปWนวงกวาง

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

986,000

-

986,000

717,800

นครราชสีมา

คน

360

กลุมเป-าหมายที่เขารวม
กิจกรรมมีความรูเกีย่ วกับ
การตอตานการทุจริต

348,600

-

348,600

331,562

นครสวรรค

คน

300

1. ภาคประชาชนมีความรู
ความเขาใจในดานการ
ป-องกัน ปราบปรามการ

221,600

-

221,600

214,000

นนทบุรี
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เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

ประชารัฐตอตานการทุจริตประจําปH
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัด
นนทบุรี

18

โครงการสรางเครือขายประชารัฐ
ตอตานการทุจริต

19

โครงการการสรางคานิยมและปลูก
จิตสํานึกใหกับบุคลากรสังกัด
กระทรวงยุติธรรมและบุคลากรที่
เกี่ยวของในจังหวัดบึงกาฬตอตาน
การทุจริต ภายใต "ขาราชการไทย
ไรทุจริต"
โครงการสรางเครือขายในการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมไปสู
การปฏิบัติ

20

21

โครงการเสริมพลังการมีสวนรวม
ของชุมชนและบูรณาการทุกภาค
สวน เพื่อสังคมสุจริตตามรอยเทา

บุคลากรภาครัฐ องคกร
อาสาสมัครมีการสราง
เครือขายรวมกัน
รอยละ 100 ของผูเขารวม
โครงการไดรับความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการทุจริตและ
รวมกันสรางคานิยมและ
ทัศนคติตอตานการทุจริตใน
ภาครัฐ
รอยละของผูเขารวม
โครงการและผานการ
ฝEกอบรม ไมมีเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ รอยละ 100

คน

200

คน

209

คน

300

ผูเขารวมการฝEกอบรมไดรับ
ความรูเกี่ยวกับการป-องกัน
และปราบปรามการทุจริต

คน

800

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
มากยิ่งขึ้น
2. ภาคประชาชนมีสวนรวม
ในการสรางเครือขายประชา
รัฐในการเฝ-าระวังการทุจริต
และสรางกลไกการป-องกัน
การทุจริตอยางมี
ประสิทธิภาพ
มีการสรางเครือขายตอตาน
การทุจริตในพื้นที่จังหวัด
นราธิวาส
ผูเขารวมโครงการมีคานิยม
ทัศนคติรวมกันในการ
ตอตานการทุจริตในภาครัฐ
และสรางเครือขายภาครัฐ
ตอตานการทุจริตในภาครัฐ
บุคลากรภายในจังหวัด
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และคณะกรรมการธรรมา
ภิบาลจังหวัด ปฏิบัติตนและ
ขยายเครือขายในการ
ปลูกฝIงคานิยม คุณธรรม
จริยธรรม และจิตสํานึกใน
การรักษาความซื่อสัตย ซึ่ง
จะชวยป-องกันปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบทุก
ภาคสวนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
เกิดกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชนใหมีคานิยม
รวมกันตานการทุจริต

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

105,200

-

105,200

95,120

นราธิวาส

156,400

-

156,400

156,400

บึงกาฬ

134,400

-

134,400

134,400

บุรีรัมย

239,000

-

239,000

214,956

ประจวบคีรีขันธ
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เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

พอ

ไมนอยกวารอยละ 80 ของ
จํานวนเป-าหมายของ
โครงการ

22

โครงการอบรมบุคลากรเพื่อสราง
เครือขายประชารัฐตอตานการ
ทุจริต

ผูเขารับการอบรมมีความรู
ความเขาใจ เกีย่ วกับสภาพ
ปIญหาการทุจริตและนํา
ความรูที่ไดรับไปตอยอดเพื่อ
เพิ่มเครือขายการเฝ-าระวัง
ดานการป-องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ไมนอยกวารอยละ 70

คน

300

23

โครงการเสริมสรางจิตสํานึก
คานิยม รวมเปWนเครือขายประชารัฐ
ตอตานการทุจริต

คน

80

24

โครงการประชาสัมพันธรณรงค
ตอตานการทุจริต

รอยละ 100 ของ
กลุมเป-าหมายที่เขารวม
โครงการรวมเปWนเครือขาย
ตอตานการทุจริต
รอยละ 100 ของ กิจกรรม
ไดผลิตและเผยแพรตาม
แผนงานที่กําหนด

คน

35

25

โครงการพัฒนาเครือขายภาครัฐ
เฝ-าระวังและตอตานการทุจริต

คน

200

26

โครงการเสริมสรางความรู ความ
เขาใจแกผูนําอาสาพัฒนาชุมชน
(ผูนํา อช.) ในการตอตานการทุจริต

ผูเขารับการฝEกอบรม ไม
นอยกวารอยละ 80 มี
ความรูเพื่อใชเฝ-าระวังและ
ตอตานการทุจริต
ผูนําอาสาพัฒนาชุมชน
จํานวน 128 คน

คน

128

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

210,800

-

210,800

210,770

พระนครศรีอยุธยา

55,000

-

55,000

53,600

พังงา

รอยละ 80 ของ
กลุมเป-าหมายรับทราบ
เขาใจและรวมตอตานการ
ทุจริต
ผูเขารวมโครงการเกิดความ
ตระหนักและเปWนเครือขาย
ภาครัฐตอตานการทุจริต

348,100

-

348,100

333,040

พังงา

140,300

-

140,300

90,999

พังงา

ผูนําอาสาฯ จํานวน 128
คน มีความรู ความเขาใจ
เรื่องการตอตานการทุจริต
และสามารถประชาสัมพันธ

98,100

-

98,100

98,100

ลําพูน

มีจิตสํานึกสาธารณะและ
สรางจิตสํานึกพลเมืองการไม
ทนตอการทุจริตในการรวม
ดําเนินการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ผูเขารับการอบรม จํานวน
326 คน มีความรูความ
เขาใจ ดานการป-องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และมี
เครือขายที่รวมเปWนกําลัง
สําคัญในการขับเคลื่อน
ป-องกันและติดตามการ
ทุจริตในหนวยงานของรัฐ
ผานเครือขายประชาสังคม
ตอตานการทุจริต รอยละ
91.41
เกิดเครือขายในการเฝ-าระวัง
และตอตานการทุจริต
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27

โครงการใหความรู ปลูกจิตสํานึกใน
การป-องกันและปราบปรามการ
ทุจริตใหกับบุคลากรของหนวยงาน

28

โครงการสงเสริมการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน
โครงการสรางเครือขายประชารัฐ
(ภาคประชาสังคม) ในการตอตาน
การทุจริต

29

30
31
32
33

โครงการอบรมสงเสริมตํารวจชุมชน
เพื่อเปWนกลไกป-องกันการทุจริต
จ.เพชรบุรี
โครงการอบรมสงเสริมคณะ กรรมการหมูบาน (กม.) เพือ่ เปWน
กลไกป-องกันการทุจริต จ.เพชรบุรี
โครงการเครือขายตานโกงจังหวัด
เพชรบูรณ ประจําปHงบประมาณ
พ.ศ. 2561
โครงการเสริมสรางจิตสํานึก
เครือขาย พม. ตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น

ตัวชี้วัด

บุคลากรในหนวยงาน
จํานวน 70 คน มีความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับการ
ป-องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
บุคลากรที่เขารวมโครงการ
นําความรูไปปฏิบัติใชในการ
ทํางาน และการดําเนินชีวิต
จํานวนของผูเขารวม
โครงการรอยละ 70

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
ดานการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
บุคลากรในหนวยงานมี
ความรู ความเขาใจ และนํา
ความรูมาใชประโยชนและ
ตระหนักในการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
บุคลากรที่เขารับการอบรม
เกิดจิตสํานึก และนําความรู
ที่ไดรับไปยึดถือปฏิบัติ
ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับสภาพ
ปIญหาการทุจริต และภาค
ประชาสังคมตระหนักถึง
ความสําคัญของการป-องกัน
และปราบปรามการทุจริต
และเขามามีสวนรวมในการ
เฝ-าระวัง การป-องกัน และ
ติดตามการทุจริตใน
หนวยงานภาครัฐรอยละ 70
-

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

18,300

-

18,300

18,300

พัทลุง

134,900

-

134,900

134,650

พัทลุง

166,200

-

166,200

166,200

พิษณุโลก

200,000

-

200,000

123,600

เพชรบุรี

คน

70

คน

250

คน

200

จํานวนผูเขารับการอบรม

คน

300
(2 รุน)

จํานวนผูเขารับการอบรม

คน

300
(2 รุน)

-

200,000

-

200,000

188,600

เพชรบุรี

เครือขายตานโกงเพิ่มขึ้น

คน

100

-

268,400

-

268,400

263,029

เพชรบูรณ

คน

200

-

140,800

-

140,800

140,800

แพร

-
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ตัวชี้วัด

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนว
ทางการสราง "จังหวัดใสสะอาด
อําเภอใสสะอาด และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใสสะอาด" โดย
กลไกประชารัฐ จ.พะเยา

-

กิจกรรมที่ 1 อบรมสัมมนาเพื่อ
เสริมสรางความรูเกี่ยวกับการ
ป-องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใหแกผูบริหารและ
เจาหนาที่ของรัฐ

รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
ขาราชการและเจาหนาที่ของ
รัฐที่ไดรับความรูเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับผลประโยชนทับซอนและ
การปฏิบัติงานที่สจุ ริต
โปรงใสและตรวจสอบได
รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
เครือขายธรรมาภิบาลในการ
สอดสองดูแลใหหนวยงาน
และเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติ
หนาที่ใหเปWนไปตามหลักธรร
มาภิบาล

กิจกรรมที่ 2 การอบรมสัมมนาเพื่อ
เสริมสรางและพัฒนาเครือขายธรร
มาภิบาลในการสอดสองดูแลให
หนวยงานและเจาที่ของรัฐปฏิบัติ
หนาที่ใหเปWนไปตามหลักธรรมาภิ
บาล
กิจกรรมที่ 3 การอบรมสัมมนาเพื่อ
สรุปบทเรียนจากการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(ITA) ในปHที่ผานมา

รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
ขาราชการและเจาหนาที่
ของรัฐของสวนราชการ
ประจําจังหวัด (สวนภูมิภาค)
มีคานิยมและจิตสํานึก
เปWนไปตามเกณฑการ

เปาหมาย
ดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
คน
500 เจาหนาที่ของรัฐและทุกภาค
สวนในจังหวัดพะเยามีสวน
รวมในการดําเนินการดาน
การสงเสริมและการ
ดําเนินการดานการป-องกัน
และปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ อยางมีประสิทธิภาพ
และเปWนไปตามแนวทางการ
สราง “จังหวัดใสสะอาด
อําเภอใสสะอาด และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใส
สะอาด” โดยกลไกประชารัฐ
จังหวัดพะเยา
คน
200 ขาราชการและเจาหนาที่
ของรัฐมีความรูเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวของกับผลประโยชนทับ
ซอนและการปฏิบัติงานที่
สุจริต โปรงใสและตรวจสอบ
ไดมากขึ้น
คน
200 เครือขายธรรมาภิบาลภาค
ประชาชนมีความตระหนัก
และเขามามีสวนรวม ในการ
สอดสองการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงานภาครัฐให
เปWนไปตามหลักธรรมาภิบาล
มากขึ้น
คน
100 ขาราชการและเจาหนาที่
ของรัฐมีคานิยมและ
จิตสํานึกในดานคุณธรรม
และความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานสอดคลองกับ
เกณฑการประเมินคุณธรรม

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

523,000

-

523,000

209,000

-

209,000

209,000

187,800

-

187,800

187,800

126,200

-

126,200

126,200

หน8วยงาน
พะเยา

51
ที่

35

36

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
ที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด
โครงการพัฒนาและเสริมสราง
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ
ศักยภาพองคกรภาคประชาสังคม
ไมนอยกวารอยละ 80
ภาคีเครือขายในการป-องกันและเฝ-า 2.ความพึงพอใจของ
ระวังการทุจริต "สรางสังคมที่ไมทน ผูเขารวมโครงการ ไมนอย
ตอการทุจริต"
กวารอยละ 80

โครงการสรางเครือขายประชารัฐ
ตอตานการทุจริต

ผูเขารวมโครงการผานการ
ทดสอบหลังการฝEกอบรม
(Post test) รอยละ 80

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

269,500

-

269,500

223,830

มุกดาหาร

191,500

-

191,500

185,889

แมฮองสอน

และความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) มากขึ้น
คน

500

คน

100

บุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
นักเรียน นักศึกษา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ภาคเอกชน ภาคีเครือขาย
ดานการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
เครือขายภาคประชาสังคม
สื่อมวลชนและภาคเอกชนที่
เขารวมโครงการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพฯ มีการ
สรางเครือขายดานการ
ป-องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และมีจิตสํานึกดาน
การป-องกันและปราบปราม
การทุจริต ซึ่งทําให
ประชาชนมีความเชื่อมั่นและ
เกิดศรัทธาดานการ
บริหารงาน อันจะสงผลให
เกิดความโปรงใสและ
ภาพลักษณที่ดีตอภาครัฐ
และประเทศชาติ
ผูเขารวมโครงการ จํานวน
100 ราย สามารถปฏิบัติ
ตนเฝ-าระวัง ป-องกันและ
ติดตามการทุจริตใน
หนวยงานภาครัฐ ผาน
เครือขายประชาสังคม
ตอตานการทุจริตได

52
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

37

โครงการเสริมสรางความรูดานการ
ป-องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใหกับบุคลากร
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคมจังหวัดแมฮองสอน

ผูเขารวมโครงการผานการ
ทดสอบหลังการฝEกอบรม
(Post test) รอยละ 80

38

โครงการสรางเครือขายประชารัฐ
ตอตานการทุจริต ประจําปH
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัด
ยะลา
โครงการสรางและพัฒนาเครือขาย
ดานการป-องกันและปราบปรามการ
ทุจริตจังหวัดระนอง

จํานวนผูเขารวมมีความรู
ความเขาใจการป-องกัน
ปราบปรามการทุจริต ไม
นอยกวารอยละ 80
1. ผูเขารับการอบรมผาน
การประเมินไมนอยกวารอย
ละ 80
2. ผูเขารับการอบรมเขารวม
เปWนเครือขายในการตอตาน
การทุจริต ไมนอยกวารอย
ละ 80

โครงการตอตานการทุจริตเชิง
ทองเที่ยวจังหวัดระนอง

รอยละของระดับความพึง
พอใจ ไมต่ํากวารอยละ 80

39

40

เปาหมาย
ดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
คน
200 ผูเขารวมโครงการ จํานวน
200 ราย สามารถปฏิบัติ
ตนในเรื่องที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน/ประกอบธุรกิจ
ดวยความโปรงใสไมมี
ผลประโยชนทับซอนมา
เกี่ยวของ
คน
200 จํานวนขอรองเรียนการ
ทุจริตลดลง
คน

100

คน

35

จังหวัดระนองมีเครือขายใน
การป-องกันและปราบปราม
การทุจริตที่มีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับสภาพปIญหา
การทุจริต และสามารถ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
รวมกันระหวางภาครัฐ
เอกชน และภาคประชา
สังคม ไดอยางเปWนระบบมี
ประสิทธิภาพเพื่อเปWนการ
แกไขปIญหาการทุจริตใน
สังคมและสรางสังคมแหง
ความซื่อสัตยสุจริตจากการมี
สวนรวมใหยั่งยืนตอไป
1. ทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การดําเนินการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
จังหวัดระนอง
2. ภาครัฐมีภาพลักษณดาน
การบริหารจัดการที่ดี และ
เปWนการสงเสริมการ
ทองเที่ยวอีกทางหนึ่งดวย

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

179,700

-

179,700

175,674

แมฮองสอน

158,000

-

158,000

158,000

ยะลา

91,800

-

91,800

86,140

ระนอง

57,400

-

57,400

20,650

ระนอง

53
ที่
41
42
43

44

45

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หมา
เฝ-าบาน" (Watch Dog)
โครงการอบรมใหความรู ความ
เขาใจการป-องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ
โครงการสรางเครือขายทุกภาคสวน
ในการเฝ-าระวังการทุจริตระดับ
จังหวัด

ไมต่ํากวา 240 คน
(รอยละ 80)
ไมต่ํากวา 88 คน
(รอยละ 80)

โครงการ ลําปางสุจริต ใสสะอาด
ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ โดย
การมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
กิจกรรมที่ 1) การอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารเสริ ม สรางความรู ดาน
การป- อ งกั น และปราบปราม การ
ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบใหกั บ
ข า รา ช ก า ร เ จ า ห นา ที่ ข อ งรั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
กิจกรรมที่ 2) การอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใส (Integrity and
Transparency : ITA)
กลุมเป-าหมายขาราชการในสังกัด
ราชการบริหารสวนภูมภิ าค
กิจกรรมที่ 3) การอบรมสัมมนา
สรางคานิยมและปลูกจิตสํานึกใน
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่และ
สามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง
และมีมาตรฐาน
โครงการอบรมเสริมสรางบุคลากร
ภาครัฐเพื่อป-องกันและปราบปราม

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
คน
300

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

229,500

-

229,500

229,500

ระยอง

คน

110

-

68,900

-

68,900

68,900

ระยอง

จํานวนเครือขายตอตาน
การทุจริต

คน

300

149,800

-

149,800

149,800

ราชบุรี

1. จํานวนผูเขารวม
กิจกรรมโครงการ จํานวน
450 คน
2. รอยละของจํานวน
ผูเขารวมอบรมเกินรอยละ
80 ของเป-าหมายที่ตั้งไว
3. คะแนนผลการประเมิน
ระดับคุณธรรมและความ
โปรงใส : ITA ในการ
ปฏิบัติงานของจังหวัด
มากกวารอยละ 80

คน

550

การเขารวมเครือขายตอตาน
การทุจริตจากเจาหนาที่ของ
ทุกภาคสวนเพือ่ ดําเนินการ
เฝ-าระวัง ป-องกัน และ
ติดตามการทุจริตระดับ
จังหวัด
1. รอยละ 80 ของ
ผูเขารวมการอบรม
2. ผูเขารับการอบรมมี
ความรูความเขาใจและมี
กรอบแนวทางในการมีสวน
รวมในการป-องกัน
ปราบปรามการทุจรตอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. เครือขายประชารัฐ
ตอตานการทุจริตของจังหวัด
มีความเขมแข็งขึ้น

600,000

-

600,000

599,710

ลําปาง

124,950

-

124,950

199,760

-

199,760

124,950

-

124,950

95,000

-

95,000

79,300

ลําพูน

จํานวนผูเขารวมโครงการ

คน

150

เจาหนาที่ปฏิบัติงานดวย
ความมุงมั่นและมีความ

54
ที่

46

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
การทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีจังหวัดลําพูน
ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขาย
ภาคประชาสังคมในการตอตานการ
ทุจริตจังหวัดลําพูน ประจําปH
งบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการใหความรูในการป-องกัน
และปราบปรามการทุจริตใหกับ
เครือขายประชารัฐตอตานการ
ทุจริต

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

150

รอยละ 75 ของผูเขารับการ
อบรม มีความรูดานการ
ป-องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและมีจิตสํานึก
คานิยม คุณธรรม และ
วัฒนธรรมสุจริต
โครงการฝEกอบรมเสริมสรางคานิยม รอยละ 80 ของผูเขารับการ
ความซื่อสัตยสุจริตใหแกอาสาสมัคร อบรมไดรับการเสริมสราง
ป-องกันภัยฝjายพลเรือนในการ
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
ป-องกันและปราบปรามการทุจริต
คานิยมและทัศนคติตอตาน
จังหวัดเลย
การทุจริต
โครงการเสริมพลังเครือขายประชา มีเครือขายในการเฝ-าระวัง
รัฐ เฝ-าระวัง ป-องกันและติดตาม
ป-องกันและติดตามการ
การทุจริตองคกรสวัสดิการสังคม
ทุจริต จํานวน 300 คน

คน

200

คน

300

คน

310

50

โครงการหมูบานตานโกง จังหวัด
ศรีสะเกษ

ผูเขารับการฝEกอบรมจํานวน
220 คน

คน

220

51

โครงการสรางเครือขาย
ประชาสัมพันธตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

รอยละ 80 ของผลผลิตที่ได
ดําเนินการตามเป-าหมายที่
กําหนด

คน

60

48

49

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

มีเครือขายเฝ-าระวังการ
ทุจริตและรวมขับเคลื่อนให
เกิดธรรมาภิบาลในหนวยงาน
ภาครัฐและสังคมโดยรวม
ผูเขารับการอบรม มีความรู
ดานการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและมี
จิตสํานึก คานิยม คุณธรรม
และวัฒนธรรมสุจริต

120,000

-

120,000

107,600

ลําพูน

68,800

-

68,800

68,800

เลย

ผูเขารับการอบรม มีความรู
ดานการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและมี
จิตสํานึก คานิยม คุณธรรม
และวัฒนธรรมสุจริต
กลุมเป-าหมายที่เขารับการ
อบรมมีความรู ความเขาใจ
สามารถนําความรูไปใชใน
การเฝ-าระวังตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
ภาครัฐ องคการสวัสดิการ
สังคม องคกรคนพิการ
ผูเขารับการฝEกอบรมมี
ความรู และนําความรูไปใช
ประโยชน และเกิดความ
ตระหนักในการป-องกันการ
ทุจริต
รอยละ 80 ของเป-าหมายที่
เขารวมกิจกรรมรับรูขอมูล
ขาวสารและนําไปเผยแพร

150,000

-

150,000

150,000

เลย

180,400

-

180,400

147,300

ศรีสะเกษ

148,000

-

148,000

148,000

ศรีสะเกษ

90,000

-

90,000

63,244

ศรีสะเกษ

ซื่อสัตยสุจริต
คน

47

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์

จํานวนผูเขารวมโครงการ

55
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

52

โครงการชาวสตูลรวมมือรวมใจ
ตานภัยคอรรัปชั่น

รอยละของกลุมเป-าหมาย
เกิดการตระหนักและตื่นตัว
ในการมีสวนรวมในการ
ป-องกันการทุจริต
จํานวนเครือขายในการ
ทํางานดานการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริตไมนอย
กวารอยละ 75

53

โครงการพัฒนาและเสริมสราง
เครือขายดานการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสวน
ราชการ

54

โครงการเสริมสรางจิตสํานึก
จํานวนผูเขารวมโครงการไม
เครือขายดานการป-องกันและ
นอยกวารอยละ 80
ปราบปรามการทุจริต “รวมคิด รวม
ทํา รวมตานทุจริต”

เปาหมาย
ดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
คน
150 กลุมเป-าหมายเกิดการ
ตระหนักและตื่นตัวในการมี
สวนรวมในการป-องกันการ
ทุจริต
คน
100 1. เครื อ ขายภาคประชา
สั ง ค ม ใ น ก า ร ป- อ ง กั น
ปรา บป รา มก า รทุ จ ริ ตมี
เพิ่มขึ้น
2. ภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมในการขั บ เคลื่ อ น
การป-องกันปรามปราบการ
ทุ จ ริ ต ติ ด ตาม ตรวจสอบ
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ
ชอบของเจาหนาที่ ข องรั ฐ
และหนวยงานภาครัฐ
คน
400 1.จัดโครงการฯ ในวันที่ 6
กันยายน 2561 ณ
เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัด
สระแกว โดยมีผวาราชการู
จังหวัดสระแกว นายพรพจน
เพ็ญพาส เปWนประธาน และ
รองผูวาราชการจังหวัด
สระแกว และหัวหนาสวน
ราชการ ทุกสวนเขารวม
โครงการ และมี
กลุมเป-าหมาย ประกอบดวย
ขาราชการและเจาหนาที่
ของรัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม นักเรียน
นักศึกษา เครือขาย
อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก
อาสาสมัครจิตอาสา

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

89,100

-

89,100

78,055

สตูล

100,000

-

100,000

100,000

สมุทรสาคร

170,000

-

170,000

169,995

สระแกว

56
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

55

โครงการสรางเครือขายตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่นจังหวัดสระบุรี

ภาคเอกชน ภาคประชาชน
และเจาหนาที่ของรัฐสมัคร
เขารวมเปWนเครือขายตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่น ไมนอย
กวารอยละ 90 ของผูเขา
รับการอบรม

คน

200

56

โครงการสรางภาคีเครือขายป-องกัน
และแกไขปIญหาการทุจริตจังหวัด
สุรินทร

รอยละ 80 ของผูผานการ
ฝEกอบรมฯเปWนภาคีเครือขาย
เฝ-าระวังการกระทําผิดเรื่อง
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริตจังหวัด
สุรินทร

คน

145

57

โครงการสรางเครือขายประชารัฐ
ตอตานการทุจริต
กิจกรรมที่ 1 ฝEกอบรมหลักสูตร
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
เครือขายยุติธรรมชุมชนและ
อาสาสมัครคุมประพฤติ ใหมี
ศักยภาพดานการเฝ-าระวังและแจง
เบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ

ภาคประชาสังคม เครือขาย
ภาคประชาชน แกนนํา
อาสาสมัครมีความรู ความ
เขาใจในสภาพปIญหาของการ
ทุจริตเพื่อป-องกันและแกไข
ปIญหาการทุจริตไดไมนอย
กวารอยละ 80

คน

1,040

คน

170

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
เราทําความดีดวยหัวใจ และ
ประชาชนทั่วไป รวม
ประมาณทั้งสิ้น 570 คน
1. มีเครือขายความรวมมือจาก
ทุกภาค สวนเขารวมรับการ
อบรม จํานวนทั้งสิ้น 235 คน
คิดเปWนรอยละ 117.5 (สูงกวา
ที่ตั้งไว)
2. มีการจัดตั้งกลุมเครือขาย
ความรวมมือตั้งเปWนคณะทํางาน
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ดานการป-องกันการทุจริต
คอรรัปชั่นในจังหวัด (มีตัวแทน
จากทุกอําเภอเปWนคณะทํางาน)
3. มีการตั้งกลุมไลน เพื่อการ
ติดตอประสานงาน และ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ภาคีเครือขายเฝ-าระวังการ
กระทําผิดเรื่องการทุจริต
และประพฤติมิชอบของศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต
จังหวัดสุรินทรมีความ
ตระหนักรูถึงความสําคัญ
ของการป-องกันและแกไข
ปIญหาการทุจริต
เครือขายสอดสองดูแลการ
ตอตานการทุจริตมากขึ้นทั้ง
เจาหนาทีภ่ าครัฐและ
เครือขายภาคประชาชน
กระบวนการตอตานการ
ทุจริตจะมีความเขมแข็งและ
ยั่งยืนมากขึ้น

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

156,400

-

156,400

146,660

สระบุรี

72,600

-

72,600

72,600

สุรินทร

887,500

-

887,500

168,000

-

168,000

หนองคาย
163,981

57
ที่

58

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 “อาสาฯพาชุมชน ไม
ทนและไมเพิกเฉยตอการทุจริต”
กิจกรรมที่ 3 โครงการสราง
เครือขายประชารัฐตอตานการ
ทุจริต
กิจกรรมที่ 4 โครงการสราง
ฝEกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
เครือขายอาสาสมัครภาคประชาชน
ใหมีศักยภาพดานการเฝ-าระวังและ
แจงเบาะแสการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ
โครงการอบรมการสรางเครือขาย
ภาครัฐตอตานการทุจริต

59

โครงการอบรมเครือขายเฝ-าระวัง
ทางวัฒนธรรม และสภาวัฒนธรรม
ในการป-องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

60

โครงการสรางความตื่นตัวในการ
แสดงออกตอเหตุการณทางสังคมที่
ผิดกฎหมายและจริยธรรมบน
พื้นฐานขอเท็จจริงและเหตุผล

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
คน
400

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

281,800

-

281,800

281,800

หน8วยงาน

คน

70

68,100

-

68,100

68,100

คน

400

369,600

-

369,600

369,600

รอยละ 80 ของผูเขารับการ
อบรมสมัครเปWนเครือขาย
ตอตานการทุจริต

คน

230

122,500

-

122,500

118,550

หนองบัวลําภู

รอยละ 80 ของผูเขารวม
โครงการมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการป-องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและมีสวน
รวมเปWนเครือขายเฝ-าระวัง
ป-องกันและติดตามการ
ทุจริต
รอยละ 80 ของผูเขารวม
โครงการมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการแสดงออก
ถึงการไมยอมรับการทุจริต
ผานโวเชียลมีเดียอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย

คน

200

เจาหนาที่ของภาครัฐ
สามารถเขารวมเปWน
เครือขายเพื่อตอตานการ
ทุจริตและรวมเปWนกําลัง
สําคัญในการขับเคลื่อนสังคม
และสรางสังคมแหงความ
ซื่อสัตยสุจริตจากการมีสวน
รวมใหยั่งยืน
ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับการ
ป-องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
และมีสวนรวมเปWนเครือขาย
เฝ-าระวังป-องกันและติดตาม
การทุจริตในหนวยงานรัฐ

90,600

-

90,600

90,600

หนองบัวลําภู

คน

520

กํานัน ผูใหญบาน อสม.
อาสาสมัครพิทักษ
สิ่งแวดลอมและอาสาสมัคร
แรงงานพรอมเครือขาย
จํานวน 520 คน มีความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับการ

186,350

-

186,350

186,000

อางทอง

58
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

61

โครงการสรางเครือขายประชารัฐ
ตอตานการทุจริตจังหวัดอุดรธานี

มีผูเขารวมรอยละ 90

คน

62

โครงการฝEกอบรมเสริมสราง
เครือขายประชารัฐสุขใจ เมืองอูไท
ไรทุจริต

รอยละ 80 ของผูเขาอบรม
มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับ
สภาพปIญหาการทุจริต

คน

63

โครงการเครือขายวัฒนธรรม ผสาน
พลังประชารัฐ รวมตอตานทุจริต

เครือขายทางวัฒนธรรมและ
ภาคสวนพลังประชารัฐที่
เกี่ยวของ จํานวน 200 คน
รับรูขาวสารเรื่องการทุจริต
รวมตรวจสอบการดําเนิน
โครงการของรัฐ

คน

64

โครงการบูรณาการเพื่อป-องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤต
มิชอบ ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.
2561 จังหวัดอุตรดิตถ

1. มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
สนับสนุนและสงเสริมใหมี
การบูรณาการป-องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการ
บริหารราชการจังหวัด
จํานวน 4 กิจกรรม
2. มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรางความรูดานการ
ป-องกันและปราบปรามการ

คน

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์

แสดงออกถึงการไมยอมรับ
การโกงทุกรูปแบบโดยการ
แจงเบาะแสผานโซเชี่ยล
มีเดียอยางถูกกฎหมายและ
ปลอดภัย
400 ภาคประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญของการป-องกัน
และปราบปรามการทุจริต มี
สวนรวมในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
150 เครือขายภาคประชาชน
สามารถสรางระบบเครือขาย
ใหเปWนกําลังสําคัญในการ
ขับเคลื่อนสังคมแหงความ
ซื่อสัตยสุจริต
200 รอยละ 80 ของเครือขาย
ทางวัฒนธรรมและภาคสวน
พลังประชารัฐที่เกี่ยวของที่
เขารับการอบรมมีความรู
ความเขาใจ ตระหนักถึง
ผลเสียของการทุจริต บอน
ทําลายความมั่นคงของชาติ
1,000 1. มีการสนับสนุนและ
สงเสริมใหมีการบูรณาการ
ป-องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
การบริหารราชการจังหวัด
2. มีการเสริมสรางความรู
ดานการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใหเจาหนาที่
ของรัฐ และบุคลากรใน

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

275,200

-

275,200

227,600

อุดรธานี

100,000

-

100,000

100,000

อุทัยธานี

138,000

-

138,000

138,000

อุทัยธานี

470,500

-

470,500

อุตรดิตถ

59
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 การเสริมสราง
กระบวนการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการหมูบานเพื่อความ
โปรงใสภาครัฐระดับพื้นที่จังหวัด
อุตรดิตถ
กิจกรรมที่ 2 การเสริมสรางความรู
ดานการป-องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบใหกับ
เจาหนาที่/บุคลากรของสวนราชการ
ประจําจังหวัดอุตรดิตถ
กิจกรรมที่ 3 การอบรม/บรรยาย
ขาราชการในการเสริมสราง
เกียรติภูมิขาราชการ

ตัวชี้วัด
ทุจริตและประพฤติมิชอบให
เจาหนาที่ของรัฐ และ
บุคลากรในสังกัด ราชการ
บริหารภูมิภาค ตลอดจน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม 4
กิจกรรม
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
สนับสนุนสงเสริมการสราง
เครือขายประชารัฐตอตาน
การทุจริต 2 กิจกรรม
4. มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
สรางคานิยมและปลูก
จิตสํานึกในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ของรัฐและ
บุคลากรของสวนราชการ
ประจําจังหวัด 5 กิจกรรม

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

139,600

-

139,600

139,600

คน

500

สังกัดราชการบริหารภูมิภาค
ตลอดจนภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
3. มีการสนับสนุนสงเสริม
การสรางเครือขายประชารัฐ
ตอตานการทุจริต
4. มีการสรางคานิยมและ
ปลูกจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของ
รัฐและบุคลากรของสวน
ราชการประจําจังหวัด
-

คน

500

-

300,000

-

300,000

293,980

คน

60

-

30,900

-

30,900

28,500

หน8วยงาน

รายงานผลการการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบหน+วยงาน)

60
แบบรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย (งบส8วนราชการ)
ผลงานป%งบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

รอบ 6 เดือน
ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตร5ที่ 1 “สร:างสังคมที่ไม8ทนต8อการทุจริต”
กลยุทธ5ที่ 1 ปรับความคิดทุกช8วงวัยตั้งแต8ปฐมวัยให:สามารถแยกระหว8างผลประโยชน5ส8วนตัวและผลประโยชน5ส8วนรวม
รอยละ 100 - จัดประชุมคณะกรรมการ
1
แผนงานยกระดับเจตจํานงและ
- คณะกรรมการเขารวม
กํากับดูแลกิจการที่ดีและ
พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน กิจกรรมดานกํากับดูแล
ความรับผิดชอบตอสังคม
ของคณะกรรมการในเรื่องการกํากับ กิจการที่ดีและตอตานการ
ดูแลกิจการที่ดีป-องกันและ
ทุจริต อยางนอย 3 กิจกรรม
จํานวน 4 ครั้ง
ปราบปรามการทุจริต
- นําเสนอรายงาน
- จัดพิธีมอบรางวัล “PEA
ความกาวหนาและผลการ
AWARDS” พิธีเปyดตัวการ
ปฏิบัติงาน ดานการกํากับ
ไฟฟ-าสวนภูมภิ าคโปรงใส
ดูแลกิจการที่ดีตอ
อยางยั่งยืน และ Zero
คณะกรรมการ กฟภ.ทุกไตร
Tolerance ชาว การไฟฟ-า
มาส
สวนภูมิภาค ไมทนตอการ
ทุจริต โดยไดรับเกียรติอยาง
สูงจากนายชยพล ธิติศักดิ์
ประธานกรรมการการไฟฟ-า
สวนภูมิภาค เปWนประธานใน
พิธีฯ โดย มีผูบริหาร
พนักงาน และผูแทนจาก
หนวยงานภายนอกเขา
รวมงาน จํานวน 610 คน
- นําเสนอรายงาน
ความกาวหนาและผลการ
ปฏิบัติงานดานการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี ไตรมาส
2/2561 ตอคณะ
กรรมการการไฟฟ-าสวน
ภูมิภาค ในการประชุม
คณะกรรมการการไฟฟ-า

รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม)
งบประมาณ (บาท)
งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

1,200,000

1,200,000

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

235,741
(ยังดําเนินการ
ตอเนื่อง)

หน8วยงาน

กฟภ.

61
ที่

2

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนงานเสริมสรางการกํากับดูแล
กิจการที่ดี วัฒนธรรมและคานิยม
สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความ
โปรงใส และการตอตานการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน (Soft Control)

ตัวชี้วัด

- จัดกิจกรรมการเสริมสราง
ความตระหนักรูดานการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน (Soft Control)
- ประเมินผลการตระหนัก
รับรูและการประยุกตใชการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารและ
พนักงาน
- เผยแพรประชาสัมพันธให
ผูบริหารและพนักงานทุกคน

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

รอยละ

100

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
สวนภูมิภาค ครั้งที่
6/2561
- ที่ปรึกษาโครงการเพิ่ม
มาตรฐานกระบวนการ
ประเมินและพัฒนาตนเอง
ของคณะกรรมการ การ
ไฟฟ-าสวนภูมภิ าคจัดการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการสําหรับ
เสริมสรางการพัฒนาตนเอง
ของคณะกรรมการ ดังนี้
1) หัวขอ “บทบาทของ
คณะกรรมการกับการพัฒนา
ความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจ”
2) การอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการครั้งที่ 3 ในหัวขอ
“การบริหารจัดการนวัตกรรม กลยุทธการจัดการ
รัฐวิสาหกิจสูความยั่งยืน”
สรุปจํานวน
ผู:เข:าอบรม
ไตรมาส จํานวน
(คน)
1
4,516
2
2,035
3
1,800
4
165
รวม
8,516
ขอมูลวันที่ 30 พฤศจิกายน
2561
- จัดอบรมหลักสูตร “Grow
Together : เติบโตไปพรอม
กัน”

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

325,000

325,000

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

325,000

กฟภ.

62
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ลงนามรับทราบนโยบายและ
คูมือการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
- การดําเนินงานตาม
“แผนงานเสริมสรางการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี
วัฒนธรรมและคานิยมสุจริต
คุณธรรม จริยธรรม ความ
โปรงใส และการตอตานการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft
Control)” ประจําปH 2561
- จัดอบรมหลักสูตร “กาว
แรกที่มั่นคงในยุค PEA 4.0
(Onboarding and
Personnel Orientation
program : OPOP)
- จัดพิธีมอบรางวัล “PEA
AWARDS” พิธีเปyดตัวการ
ไฟฟ-าสวนภูมิภาคโปรงใส
อยางยั่งยืน และ Zero
Tolerance ชาวการไฟฟ-า
สวนภูมิภาค ไมทนตอการ
ทุจริต
- จัดอบรมหลักสูตร “กาว
แรกที่มั่นคงในยุค PEA 4.0
(Onboarding and
Personnel Orientation
program : OPOP)
- จัดอบรมหลักสูตร “สราง
เสริม คุณธรรม จริยธรรม ใน
การปฏิบัติงาน” ประจําปH
2561
- จัดประชุมชี้แจง “การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ"

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

63
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
- นายสุรศักดิ์ ไตรทาน
รองผูวาการทรัพยากรบุคคล
การไฟฟ-าสวนภูมิภาค รวม
อภิปรายในหัวขอ “ปIญหา
การทุจริตติดสินบน
ประสบการณ และแนวทาง
แกไข” ในงานสัมมนา
แนวทางสรางความโปรงใส
สูสังคมใหมไรสินบน จัดโดย
สํานักคณะกรรมการป-องกัน
และปราบปราม การทุจริต
แหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)
- จัดสัมมนา “13 เครือขาย
การไฟฟ-าสวนภูมิภาค
โปรงใส” ภายใตแนวคิด
“Zero Tolerance ชาว
กฟภ. ไมทนตอการทุจริต”
- จัดอบรมโครงการ “เตรียม
ผูจัดการ” โดยมีการบรรยาย
ในหัวขอ “การไฟฟ-าสวน
ภูมิภาคโปรงใส 2.0”
- จัดประชุม “13 เครือขาย
การไฟฟ-าสวนภูมิภาค
โปรงใส” ภายใตแนวคิด
“Zero Tolerance ชาวการ
ไฟฟ-าสวนภูมิภาค ไมทนตอ
การทุจริต” (ครั้งที่ 2)
- จัดกิจกรรมรณรงคสงเสริม
คานิยมองคกร "ทันโลก
บริการดี มีคุณธรรม" ผาน
ปIจจัยขับเคลื่อน TRUST+E
ภายใตแนวคิด “กาวดวยใจ
ไปดวยกัน”

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

64
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
- การไฟฟ-าสวนภูมิภาค
สํานักงานใหญเขารวมงาน
“วันตอตานคอรรัปชั่น
2561” ภายใตแนวคิด
“คนไทย ตื่นรูสูโกง”
- จัดโครงการ “การสราง
จิตสํานึกคานิยมคุณธรรม
ใหแกผูบริหารและพนักงาน”
- จัดอบรมหลักสูตร
“Change Agent” รุนที่ 1
ประจําปH 2561
- สายงานกิจการสังคมและ
สิ่งแวดลอม การไฟฟ-าสวน
ภูมิภาคสํานักงานใหญ จัด
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “กระบวนการ
ความรับผิดชอบตอสังคมของ
PEA (CG and CSR
Process) ยกระดับ CG และ
CSR” ตามโครงการยกระดับ
มาตรฐานความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมสู
องคกรแหงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู (CSR in Process)
ประจําปH 2561
- รวมทั้งการดําเนินงานใน
สวนภูมิภาค (ภาค1-4)
การประเมินผลการ
ตระหนักรับรู:ฯ
- ผลการประเมินการ
ตระหนักรับรูและ
ประยุกตใชการกํากับดูแล
กิจการที่ดี คุณธรรม

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

65
ที่

3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนงานบูรณาการระบบ
สารสนเทศเพื่อพัฒนางานดานการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี (CG eSystem)

ตัวชี้วัด

- การประเมินผลการ
ตระหนักรับรูการเสริมสราง
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
วัฒนธรรมและคานิยมสุจริต
คุณธรรม จริยธรรม ความ
โปรงใส และการตอตานการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน
(CG Testing)
– การรายงานการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคล
กับประโยชนสวนรวมของ
กฟภ. (COI Reporting)
- การลงนามรับทราบคูมือ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
(CG Acknowlegement)

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

รอยละ

100

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
จริยธรรมและความโปรงใส
ในการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารและพนักงาน
ประจําปH 2561 ผานแบบ
สํารวจ จํานวน 9,347 ราย
(รอยละ 33 ของผูบริหาร
และพนักงานทั้งหมด)
คิดเปAนร:อยละ 90.82
ของผูบริหารและพนักงาน
(ขอมูลวันที่ 30 พฤศจิกายน
2561)
- ผลการดําเนินงาน
ประกอบดวย
1. การประเมินผลการ
ตระหนักรับรูการเสริมสราง
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
วัฒนธรรมและคานิยมสุจริต
คุณธรรม จริยธรรม ความ
โปรงใส และการตอตานการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน (CG
Testing) ไมนอยกวารอยละ
80
2. การรายงานการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวน
บุคคลกับประโยชนสวนรวม
ของ การไฟฟ-าสวนภูมิภาค
(COI Reporting) รอยละ
100
3. การลงนามรับทราบคูมือ
การกํากับดูแลกิจการทีดี
(CG Acknowledgement)
ไมนอยกวารอยละ 85

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

ไมใชงบประมาณ

-

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

หน8วยงาน

กฟภ.

66
ที่
4

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการการจัดทําขอตกลง
คุณธรรม (Integrity Pact)

ตัวชี้วัด
- แตงตั้ง/ปรับปรุง
คณะทํางานศึกษา
รายละเอียดและหลักการ
- ติดตามการกําหนดใหมี
การจัดทําขอตกลงคุณธรรม
ในราชกิจจานุเบกษาจาก
คณะกรรมการความรวมมือ
ป-องกันการทุจริตตามความ
ใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 หมวด 2
– ศึกษาขอกําหนด จาก
คณะกรรมการความรวมมือ
ป-องกันการทุจริต เพือ่ นํามา
ปรับใชกับงานของ กฟภ.
- สรุปผลและรายงาน

เปาหมาย
ดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
รอยละ 100 - จัดทําขอตกลงคุณธรรมใน
โครงการจัดจางทําสาย
เคเบิลอากาศ ระบบ 22 เควี
ขนาด 185 ตร.มม. จํานวน
19,177 กม. วงเงิน
2,270,470,503.50
บาท
- แจงแนวทางและวิธกี ารใน
การดําเนินงานโครงการ
ความรวมมือป-องกันการ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ แบบของขอตกลง
คุณธรรม การคัดเลือกผู
สังเกตการณ และการจัดทํา
รายงานตามมาตรา 17 และ
มาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560
- โครงการจางทําสายเคเบิล
อากาศ ระบบ 22 เควี
ขนาด 185 ตร.มม. จํานวน
19,177 กม. วงเงิน
งบประมาณ 2,270.47
ลานบาท เขารวมการจัดทํา
ขอตกลงคุณธรรมประจําปH
งบประมาณ พ.ศ. 2562
- ฝjายจัดหา ไดแตงตั้ง
คณะทํางานจัดทําขอตกลง
คุณธรรม (Integrity Pact)
โครงการจัดจางทําสาย
เคเบิลอากาศ ระบบ 22
เควี ขนาด 185 ต.มม.

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

ไมใชงบประมาณ

-

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

หน8วยงาน
กฟภ.
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ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

5

การเปWนแบบอยางที่ด.ี (Role
การลงนามประกาศ
Model) ของผูนําระดับสูงตาม
เจตจํานง “การบริหารงาน
คานิยมองคกรโดยการประกาศ
ดวยความโปรงใส”
เจตจํานงในการบริหารงานดวย
ความซื่อสัตยสุจริตและมีการลงนาม
ประกาศเจตจํานง
“การ
บริหารงานดวยความโปรงใส”

ชวง
เวลา
ดําเนิน
การ

แลว
เสร็จ
ภายใน
เดือน
ธันวาคม
2560

6

การเสริมสรางความรูแกผูบริหาร
กปน. เพื่อสงเสริมจริยธรรมและการ
ป-องกันการปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยการจัด
อบรมสงเสริมความรูขอกฎหมาย
ใหมแกผูบริหาร
การบรรยายใหความรูดานธรรมาภิ
บาลโดยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก

คะแนนประเมินความรูความ
เขาใจหลังการบรรยาย
มากกวารอยละ 80

รอยละ

คะแนน
หลัง
บรรยาย
มาก
กวารอย
ละ 80

ความรูหลังการอบรมไดรับ
คะแนนมากกวารอยละ 80

รอยละ

คะแนน
มากกวา
รอยละ
80

7

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
จํานวน 19,177 กม.
วงเงินงบประมาณ
2,270.47 ลานบาท
การประกาศเจตนารมณ
"กปน. โปรงใส ตรวจสอบได
ไมทุจริต" เพื่อเปWนแบบอยาง
ที่ดีแกพนักงานและ
ผูปฏิบัติงานทุกคน ในการ
ขับเคลื่อนงานของ กปน.
ดวยหลักธรรมาภิบาล และ
สรางความเปWนธรรมในการ
ใหบริการแกประชาชน
ดําเนินการแลวเสร็จ
- จัดบรรยายหัวขอ
"กฎหมายปกครองสําหรับ
ผูบริหาร" ใหแกผูบริหาร
ระดับฝjายและเทียบเทาขึ้น
ไป จํานวน 130 คน
ดําเนินการแลวเสร็จ
- จัดบรรยายใหความรูแก
พนักงานและผูปฏิบัติงาน
กปน. โดยจัดใหมีการศึกษา
ดูงาน ณ พิพิธภัณฑตานโกง
- จัดบรรยายหัวขอ "ศิลปะ
การโคชแบบวิถีเซน"
- จัดบรรยายหัวขอ "การ
ขัดกันระหวางผลประโยชน
สวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม ตามกฎหมาย
ป.ป.ช. มาตรา 100 และ
103
- จัดทัศนศึกษาและลงมือ
ปฏิบัติจริงเพื่อเรียนรูตาม

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

กปน.

-

90,000

90,000

9,400

กปน.

-

120,000

120,000

56,300

กปน.

68
ที่

8

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

การขับเคลื่อนสภาธรรมาภิบาล
กปน. เพื่อความยั่งยืน โดยจัดการ
ประชุม/สัมมนาสภาธรรมาภิบาล
กปน.

ตัวชี้วัด

ความสําเร็จในการจัดทํา
แผนปรับปรุงสภาธรรมาภิ
บาล กปน. แลวเสร็จ

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
วันที่

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์

หลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ
บานครูธานี จ.ปทุมธานี
แลว
ดําเนินการแลวเสร็จ
เสร็จ
- จัดประชุมคณะกรรมการ
ภายใน สภาธรรมาภิบาล ครั้งที่
วันที่
3/2560
30 กย. - รวมงานวันตอตาน
61
คอรรัปชันสากล (ปทท.)
ณ ศูนยการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี ภายใตหัวขอ
"Zero Tolerance คนไทย
ไมทนตอการทุจริต"
- ใหสัมภาษณรายการ
กะเทาะเปลือกคอรรัปชัน
ณ สถานีวิทยุโทรทัศนแหง
ประเทศไทย NBT
– คณะกรรมการสภาฯ มีมติ
รับทราบผลการเลือกตั้ง
สมาชิกที่พนจากสมาชิกภาพ
กอนครบวาระการประเมิน
ผลตามระบบ SEPA ที่
เกี่ยวของกับสภาฯ
- จัดศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ
ตานโกง ณ สํานักงาน
ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก
- จัดประชุมคณะกรรมการ
(สัญจร)
- สมาชิกสภาฯ ออก
Roadshow ใหบุคลากร
กปน. ทราบชองทางแสดง
ความคิดเห็นในดําเนินงาน
ของ กปน. ดวย QR Code

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

300,000

300,000

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

25,100

กปน.

69
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

9

การจัดงานวันธรรมาภิบาล กปน.
(MWA CG DAY)

ผลการสํารวจความพึงพอใจ
ในการจัดงานจากผูเขารวม
งาน

รอยละ

10

โครงการวัฒนธรรมการทําดี

ดําเนินโครงการแลวเสร็จ

ชวง
เวลา
ดําเนิน
การ

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์

- ประชุมคณะกรรมการสภาฯ
ครั้งที่ 3/2561 ไดกําหนด
ประเด็นเพื่อหารือรวมกัน
ไดแก การจัดทําแผน
ปรับปรุงสภา ธรรมาภิบาล
ประจําปHงบฯ 2562
แลวเสร็จ
คะแนน ดําเนินการแลวเสร็จ
ความ - จัดงาน MWA CG DAY
พึง
2018
พอใจ
ไมนอย
กวา
รอยละ
80
แลว ดําเนินการแลวเสร็จ
เสร็จ
- จัดการบรรยายชี้แจง
ภายใน โครงการ "กลาทําดี ปH 2"
วันที่ แกตัวแทน 9 สายงาน
30 จํานวน 122 คน
กันยาย - “โครงการทําดีดวยหัวใจ
น
ธรรมาภิบาล” มอบประกาศ
2561 เกียรติคุณเพื่อเปWนกําลังใจ
แกพนักงาน/ผูปฏิบัติงาน
กปน. ที่ไดรับคําชื่นชมจาก
ผูใชน้ํา
- ประกวดโครงการ "กลา
ทําดี ปH 2" ในงาน MWA CG
DAY 2018 และสรุปผล
สํารวจการดําเนินโครงการ
"กลาทําดี ปH 2" ไดคะแนน
เฉลี่ยรอยละ 80.67

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

1,100,000

1,100,000

654,598

กปน.

-

200,000

200,000

172,917.66

กปน.
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ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

11

ยกระดับความคาดหวังของผูมีสวน
ไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ

ผลคะแนนความพึงพอใจ
ของผูมีสวนไดสวนเสียตอ
กปน.

12

ยกระดับการดําเนินงานจัดซื้อจัดจา
งอยางโปรงใส เปWนที่ยอมรับของผูมี
สวนไดสวนเสีย

ดําเนินงานดวยการจัดซื้อจัด
จางดวยขอตกลงคุณธรรม

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
คะแนน คะแนน
ความ
พึง
พอใจ
รอบที่
2 สูง
กวาผล
คะแนน
รอบที่
1
เอกสาร

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์

ดําเนินการแลวเสร็จ
- สํารวจความคาดหวังดาน
คุณธรรมและความโปรงใส
ของประชาชนและคูคา ณ
สํานักงานประปาสาขาทั้ง
18 สาขา ใน
- จัดทํารายงานผลการ
วิเคราะหการสํารวจความ
คาดหวังดานคุณธรรม และ
ความโปรงใสของผูมีสวนได
สวนเสียทั้ง 18 สาขา
จํานวน ดําเนินการแลวเสร็จ
1
- จัดพิธีลงนามในบันทึก
สัญญา ขอตกลงคุณธรรม (Integrity
ขึ้นไป Pact) ระหวาง กปน.
ผูสังเกตการณ และบริษัทเอกชนผูประสงคเสนอราคา
จํานวน 3 โครงการ ไดแก
1. โครงการปรับปรุง
กิจการประปาแผนหลักครั้ง
ที่ 9 กลุมงานที่เกี่ยวของกับ
งานขยายกําลังการผลิตน้ํา
ที่โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์
วงเงินงบประมาณ
4,790,000,000 บาท
2. โครงการปรับปรุง
กิจการประปาแผนหลักครั้ง
ที่ 9 กลุมงานที่เกี่ยวของกับ
งานอุโมงค สงน้ํา สถานีสูบ
จายน้าํ ถังเก็บน้ําใส สถานี
ไฟฟ-ายอย และงานที่
เกี่ยวของ วงเงินงบประมาณ
22,760,500,000 บาท

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

กปน.

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

กปน.
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ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

13

ยกระดับธรรมาภิบาลในระดับแนว
หนาของประเทศดวย
มาตรฐานสากล โดยเขารวม
โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ

คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของ กปน.
ปHงบประมาณ 2561

รอยละ

14

ติดตามการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครตามหลักสูตร
โตไปไมโกงและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561

รอยละของนักเรียนมี
กิจกรรมการปฏิบัติตนที่
สะทอนการมีคุณธรรม
จริยธรรม

รอยละ

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์

3. โครงการปรับปรุง
ระบบสงน้ําดิบเพื่อเสริม
เสถียรภาพ และป-องกันน้ํา
ทวมเปWนการถาวร วงเงิน
งบประมาณ
4,264,203,765.52 บาท
คะแนน ดําเนินการแลวเสร็จ
ITA - ไดเขารวมฟIงการสัมมนา
มากกวา เพื่อสรางความเขาใจเกีย่ ว
รอยละ กับการดําเนินงานของการ
80 ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ
ประจําปH 2561
90
สํานักการศึกษาสรุปผลการ
ดําเนินงานนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครระดับชั้นอนุบาล
ศึกษาปHที่ 1 ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปHที่ 6 จํานวน
289,439 คน มีกิจกรรม
การปฏิบัติตนที่สะทอนการมี
คุณธรรมจริยธรรมจํานวน
285,637 คน คิดเปWนรอย
ละ 98.69 กิจกรรมหรือ
โครงการ ที่โรงเรียนจัดขึ้น
ไดแก นิทรรศการ "โตไป
ไมโกง" กิจกรรมของหายได
คืน กิจกรรมหนูเปWนเด็กดีโต
ไปไมโกง กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน กิจกรรมแสดง
ละครโตไปไมโกง กิจกรรม
เดินรณรงคในโรงเรียนและ

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

กปน.

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

กทม.

72
ที่

15

16

17

18

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการโรงเรียนคุณธรรมของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

รอยละ 70 ของโรงเรียนใน
สังกัด กทม. มีการปฏิบัติ
งาน แผนงาน โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของ ครูเมืองพัทยาและบุคลากร
พนักงานครูเมืองพัทยาและบุคลากร ทางการศึกษามีความรู
ทางการศึกษา
ประสบการณ มีคุณธรรม
จริยธรรม
มาตรการจัดทําคูมือการป-องกัน
คูมือการปฏิบัติงานเพือ่ ใช
ผลประโยชนทับซอน
ป-องกันผลประโยชนทับซอน

โรง
เรียน

437

คน

360

เลม

-

โครงการตรวจติดตามการดําเนิน งาน จํานวน ศพด. ที่ไดรับการ
ในกิจกรรมที่ปลูกฝIงวินัยคุณธรรม
ตรวจติดตามผลการ
ความซื่อสัตยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหง

57

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
ชุมชน กิจกรรมคาย
คุณธรรม โครงการวิถีธรรม
วิถีไทย กิจกรรมทําดีตาม
รอยพอ สานตองานที่พอทํา
กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง
ธนาคารความดี โครงการวิถี
พุทธ ฯลฯ และจากการ
ติดตามการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร พบวา นักเรียน
จํานวน289,439 คน ไดรับ
การพัฒนาพฤติกรรมใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค
จํานวน 288,230คน คิด
เปWนรอยละ 99.68
โรงเรียนสังกัด กทม. ดําเนิน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
ครูเมืองพัทยาและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู
ประสบการณ มีคุณธรรม
จริยธรรม
เปWนประโยชนในการ
เสริมสรางความรู ความ
เขาใจใหแกบุคลากรใหเกิด
ความตระหนักถึงปIญหา
ทุจริตคอรรัปชัน
ศพด.ของ อปท.มีการดําเนิน
งานในกิจกรรมปลูกฝIงวินัย
คุณธรรมและความซื่อสัตย
ใหกับเด็กปฐมวัย

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

กทม.

-

2,500,000

2,500,000

1,075,100

เมืองพัทยา

-

ไมใชงบประมาณ

-

อยูระหวาง
ดําเนินการ

เมืองพัทยา

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ลําพูน

73
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

ยุทธศาสตร5ที่ 1 “สร:างสังคมที่ไม8ทนต8อการทุจริต”
กลยุทธ5ที่ 2 ส8งเสริมให:มีระบบและกระบวนการกล8อมเกลาทางสังคมเพื่อต:านทุจริต
1
โครงการผลิตและเผยแพร สปอต
จํานวนสปอตวิทยุทถี่ ูก
ครั้ง
วิทยุประชาสัมพันธ การ
เผยแพรทางรายการ
ปราบปรามการทุจริต
มหาดไทยชวนรู และเว็บไซต
www.pr.moi.go.th

2

3

4

5
6
7
8

โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและ
แกไขปIญหาการทุจริตการทํางานดาน
ป-องกันและประพฤติมิชอบของ
กรมการปกครอง (Dopa Young
Anti - Corruption)
การอบรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับบุคลากรกรมการ
ปกครองและบุคลากรสหกรณออม
ทรัพยกรมการปกครอง
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร
บุคคลและการดําเนินการทางวินัย
ปH 2561
เสริมสรางจริยธรรมขาราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน
ฝEกอบรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมแกขาราชการกรมการ
พัฒนาชุมชน ประจําปH 2561
จัดทําสื่อรณรงคสงเสริมจริยธรรม
ขาราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ประจําปH 2561
ขาราชการตนแบบดานจริยธรรม
(The Icon)

100

จํานวนผูเขารวมโครงการ
500 คน

คน

500

จํานวนผูเขารวมโครงการ
160 คน

คน

160

จํานวนขาราชการที่ผานการ
อบรม

คน

187

รอยละของจํานวนขา
ราชการที่ผานการอบรม
จํานวนขาราชการที่เขารับ
การอบรม

จังหวัด

76

คน

90

รอยละของขาราชการที่
ไดรับสื่อฯ
-

เลม
คน

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

สน.สป

-

1,689,100

1,689,100

ยังไมดําเนินการ

ปค.

จํานวนผูเขารวมโครงการ
160 คน มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการทํางานและ
ดํารงชีวิต
การดําเนินการทางวินัย
ถูกตองและเปWนธรรม

-

493,000

493,000

407,773

ปค.

-

1,736,100

1,736,100

1,694,075.93

พช.

ขาราชการปฏิบัติหนาที่ดวย
ความซื่อสัตยสุจริต
ขาราชการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม

-

400,000

400,000

380,000

พช.

-

811,700

811,700

740,960.72

พช.

-

500,000

500,000

497,000

พช.

-

124,900

124,900

ยกเลิก

พช.

ตามแผนดําเนินงานทั้ง
ปHงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีการเผยแพรทั้งหมด 100
ครั้ง แบงเปWนไตรมาสละ 25
ครั้ง ผลการดําเนินงานใน
รอบ 6 เดือน (2 ไตรมาส) มี
การเผยแพรทั้งสิ้น 50 ครั้ง
จํานวนผูเขารวมโครงการ
500 คน ไมทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการ
ทํางาน

7,000 ขาราชการมีความรูความ
เขาใจในเรื่องประมวลฯ
1

งบประมาณ (บาท)

-

74
ที่
9
10

11
12
13

14
15

16
17

18

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด :
สงเสริมและพัฒนาความโปรงใสของ
หนวยงาน
โครงการขาราชการกรมที่ดินผูมี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน
ประจําปH พ.ศ. 2561
โครงการคัดเลือกคณะกรรมการ
จริยธรรมประจํากรมที่ดิน
ประกาศเจตนารมณในการตอตาน
การทุจริตของกรมที่ดิน
เผยแพร รณรงค และใหความรูและ
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการ
เกี่ยวกับการป-องกันและปราบปราม
การทุจริต
จัดทําหนังสือ คูมือผลประโยชนทับ
ซอนของกรมที่ดิน
จัดทําหนังสือประมวลจริยธรรม
ขาราชการ พลเรือน ขอกําหนดวา
ดวยมาตรฐานฯจรรยาบรรณขาราชการ
กรมที่ดิน คานิยมหลักของกรมที่ดิน
เผยแพรและสงเสริมคานิยมหลัก
ของขาราชการกรมที่ดิน
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
กรมที่ดิน ปHงบประมาณ
พ.ศ. 2560 - 2564
โครงการยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสของกรมที่ดิน
“ยกระดับมาตรการป-องกันการ
ทุจริตเชิงรุกของกรมที่ดิน ประจําปH
งบประมาณ พ.ศ.2561

ตัวชี้วัด
รอยละของหนวยงานที่
ดําเนินการตามมาตรการ
ใสสะอาด
ระดับความเชื่อมั่นและขวัญ
กําลังใจของบุคลากรกรมที่ดิน
ที่มีตอการดําเนินโครงการฯ
ไมต่ํากวารอยละ 80
จํานวนผูไดรับการคัดเลือก
รอยละ 100
มีการประกาศเจตนารมณฯ
ไมนอยกวา 1 ครั้ง โดย
ผูบริหารของกรมที่ดิน
มีการเผยแพรไมนอยกวา
1 ครั้ง

เปาหมาย
ดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
งาน
90 หนวยงานไมมีเรื่องรองเรียน
การทุจริต

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

316,700

316,700

178,279

พช.

รอยละ

80

ดําเนินการแลวเสร็จ (ผูถูก
เสนอชื่อ 76 คน ผูผานการ
พิจารณาเห็นชอบ 73 คน)

-

250,000

250,000

164,009

ทด.

คน

7

ดําเนินการแลวเสร็จ 7 คน

-

ไมใชงบประมาณ

-

ทด.

ครั้ง

1

ดําเนินการแลวเสร็จ

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ครั้ง

1

ดําเนินการแลวเสร็จ

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ทด.

จํา นวนคู มื อ ที่ใชเผยแพร 1
ฉบับ
จํา นวนคู มื อ ที่ใชเผยแพร 1
ฉบับ

ฉบับ

1,000

ดําเนินการแลวเสร็จ

-

50,000

50,000

ฉบับ

1,000

ดําเนินการแลวเสร็จ

-

50,000

50,000

85,347.48

ทด.

มีการเผยแพรไมนอยกวา 4
ครั้ง
จํานวนหนวยงานที่ติดตาม
และประเมินผลไมนอยกวา
รอยละ 80

ครั้ง

4

อยูระหวางดําเนินการ

-

ไมใชงบประมาณ

-

ทด.

หนวย
งาน

100

อยูระหวางดําเนินการ

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ครั้ง

1

ดําเนินการแลวเสร็จ

--

28,000

28,000

จํานวนครั้งที่ไดรับการ
ฝEกอบรม 1 ครั้ง

ทด.

ทด.

27,903.05

ทด.

ทด.

75
ที่
19

20
21
22

23

24

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ.(ITA).ของ
สํานักงาน ป.ป.ช และสํานักงาน
ป.ป.ท
โครงการตรวจราชการของ
คณะกรรมการจริยธรรมประจํากรม
ที่ดิน ประจําปH พ.ศ. 2561
โครงการสงเสริมทางศาสนา
สาธารณประโยชน และคานิยมที่ดี
การใหความรูเกีย่ วกับการป-องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบในโครงการฝEกอบรมหลักสูตร
ผูบริหารระดับตนและระดับกลาง

ตัวชี้วัด
การดําเนินตามขั้นตอนครบ
รอยละ 100

จํานวนครั้งตรวจเยี่ยมอยาง
นอย 2 ครั้ง

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
รอยละ 100

ครั้ง

จํ า นวนกิ จ กรรมเสริ ม สราง กิจกรรม
ความรู 2 กิจกรรม
ขาราชการจํานวน 72 ราย หลักสูตร
(จบ.ปภ. 50 ราย)
(นบ.ปภ. 50 ราย)

โครงการถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปWน ระดับความสําเร็จของการ
ขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน ดําเนินโครงการถวายสัตย
ปฏิญาณเพื่อเปWนขาราชการ
ที่ดีและพลังของแผนดิน
โครงการคัดเลือก “คนดีศรี ปภ.”
ระดับความสําเร็จของการ
ประจําปH
ดําเนินโครงการ “คนดีศรี
ปภ.” ประจําปH 2561

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

อยูระหวางดําเนินการ

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ทด.

2

อยูระหวางเสนอโครงการ

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ทด.

2

อยูระหวางเสนอโครงการ

-

ไมใชงบประมาณ

-

ทด.

2

- หลักสูตรเจาหนาที่บริหาร
งานป-องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (จบ.ปภ.)
รุนที่ 15 ระหวางวันที่
31 ต.ค. – 1 ธ.ค. 60
มีผูผานการอบรม จํานวน
36 คน
- หลักสูตรนักบริหาร
งานป-องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (นบ.ปภ.)
รุนที่ 14 ระหวางวันที่
13 ธ.ค. 60 – 29 มี.ค. 61
มีผูผานการอบรม จํานวน
36 คน
- โดยไดจัดกิจกรรม/โครงการ
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
2561 ณ หองประชุม 1
ปภ.
- ไดจัดทําโครงการ “คนดี
ศรี ปภ.” ประจําปH พ.ศ.
2561 และไดมีประกาศกรม
ป-องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรื่อง การคัดเลือก

-

3,538,400

3,538,400

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
3,538,400

ปภ.

-

25,000

25,000

25,000

ปภ.

-

40,000

40,000

40,000

ปภ.

ระดับ

5

ระดับ

5

76
ที่

25

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม การเขาวัดฟIง
ธรรม และรวมกิจกรรมทางศาสนา
ของเจาหนาที่ ปภ.

ตัวชี้วัด

จํานวนการเขารวมกิจกรรม
เขาวัดฟIงธรรม และการรวม
กิจกรรมทางศาสนาของ
เจาหนาที่ ปภ.

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

กิจ
กรรม

2

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
“คนดี ศรี ปภ.” ประจําปH
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 28
กันยายน 2561 โดยมีผูไดรับ
คัดเลือกและรับรางวัล “คนดี
ศรี ปภ.” ประจําปH พ.ศ.
2561 แบงเปWน
(1) รางวัล “คนดี ศรี ปภ.”
ประจําปH พ.ศ. 2561 ระดับ
“ดีเดน” กลุมขาราชการ
8 ราย กลุมลูกจางประจํา
และพนักงานราชการ 4 ราย
(2) รางวัล “คนดี ศรี ปภ.”
ประจํา ปH พ.ศ. 2561
ระดับ “ดี ” กลุมขาราชการ
9 ราย กลุมลูกจางประจํา
และพนักงานราชการ 6 ราย
- กิจกรรมเขาวัดฟIงธรรมใน
วันธรรมสวนะรวมกับ
กรมการศาสนา ประจําปH
งบประมาณ พ.ศ. 2561
จํานวน 7 ครั้ง
- กิจกรรมเขาวัดปฏิบัติธรรม
ในวันสําคัญทางศาสนา
รวมกับสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ
ไดแก โครงการพบพระ
พบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
จํานวน 2 ครั้ง
- กิจกรรมปฏิบัตธิ รรมรวมกับ
กระทรวงมหาดไทย ณ
วัดปIญญานันทาราม
จังหวัดปทุมธานี ระหวาง

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

ไมใชงบประมาณ

-

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

หน8วยงาน

ปภ.

77
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

26

กิจกรรมการประชาสัมพันธ รณรงค
ใหเจาหนาที่ ปภ. รักษาศีล 5

จํานวนกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ รณรงคให
เจาหนาที่ ปภ. รักษาศีล 5

กิจ
กรรม

2

27

โครงการรณรงคเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลความรูเกีย่ วกับ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วินัย
ขาราชการ ประมวลจริยธรรม และ
จรรยาขาราชการ

จํานวนครั้งการรณรงค
เผยแพรขอมูลความรู
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ วินยั ขาราชการ
ประมวลจริยธรรม และ
จรรยาขาราชการ

ครั้ง

12

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
วันที่ 6–8 กรกฎาคม 2561
จํานวน 1 ครั้ง
- ในปHงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไมไดดําเนินการ
ประชาสัมพันธกิจกรรม
ดังกลาว แตดําเนินการ
ประชาสัมพันธคุณธรรม
หลัก 4 ประการ คือ พอเพียง
วินัย สุจริต จิตอาสา
ตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย
- กองเผยแพรและ
ประชาสัมพันธมีการใหความรู
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ และวินัยขาราชการ
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาขาราชการ
ทางเสียงตามสายกรมป-องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
โดยใหผูดําเนินรายการพูด
สอดแทรกในรายการ ชวง
สาระนารู สัปดาหละ 1 ครั้ง
เปWนประจําทุกวันพุธ ในชวง
เวลา 08.00 – 08.55 น.
- กองเผยแพรและ
ประชาสัมพันธมีการจัดทํา
โปสเตอรใหความรูเกี่ยวกับ
การป-องกันและปราบปราม
การทุจริต จํานวน 8 ชิ้นงาน
- กองการเจาหนาที่ดําเนินการ
เผยแพรใหความรูเกีย่ วกับ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ดานวินัย อุทธรณ รองทุกข

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ปภ.

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ปภ.

78
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

28

โครงการจัดทําขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับตางๆ ของหนวยงานใน
สังกัด และความรูเกีย่ วกับการ
ป-องกันการทุจริตเผยแพรไวในศูนย
ขอมูลขาวสารของ ปภ. และใน
เว็บไซตกรม เพื่อใหประชาชน
สามารถสืบคนและตรวจสอบไดตาม
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ

จํานวนครั้งที่มีการเผยแพร
ขอมูลของศูนยขอมูล
ขาวสาร ปภ. และในเว็บไซต
กรม

ครั้ง

12

29

โครงการตรวจนิเทศงานประจําปH
เพื่อติดตามและประเมินการ

จํานวนหนวยรับตรวจในการ
นิเทศงาน

หนวย

30

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
ดานคดีปกครอง ดานการ
ป-องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ใน
เว็บไซต ปภ. หัวขอหนวยงาน
ภายใน : กองการเจาหนาที่
พรอมทั้งมีหนังสือแจงเวียน
เพื่อเผยแพรใหหนวยงาน
ในสังกัดทราบ จํานวน 10 เรื่อง
- กองกฎหมายไดดําเนินการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกีย่ วกับ
การป-องกันการทุจริตเผยแพร
ไวในเว็บไซต ปภ. หัวขอ
หนวยงานภายใน : กอง
กฎหมาย หมวดบทความนารู
และกฎหมายนาสนใจ ไดแก
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการป-องกัน
และปราบปรามการทุจริต
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558,
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการป-องกัน
และปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2550,
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการป-องกัน
และปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การตรวจเงินแผนดินของ
รัฐสภา พ.ศ. 2542 เปWนตน
- กลุมตรวจสอบภายในไดตรวจ
ติดตามผลการดําเนินงานของ

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ปภ.

-

648,900

648,900

648,900

ปภ.

79
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

ปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด
และใหคําปรึกษา หากมีปIญหาใน
การปฏิบัติงาน

30

โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ
ป.ป.ท. (ITA) ประจําปH 2561

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส
ของหนวยงานภาครัฐ
ประจําปH 2561

ระดับ

5

31

การจัดสงบุคลากรเขารับการ
ฝEกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรูใน
การปฏิบัตกิ ารป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือความรู
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม เชน
หลักสูตร ธรรมาภิบาลของ
ผูบริหาร หรือหลักสูตรเกี่ยวกับการ
ป-องกันและปราบปรามการทุจริต

จํานวนโครงการที่จัดสง
บุคลากรเขารับการอบรม

โครง
การ

8

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
หนวยรับตรวจ และให
คําปรึกษาการปฏิบัติงาน ดาน
การเงิน ดานการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ดานการ
ปฏิบัติงาน ดานการบริหาร
แกหนวยรับตรวจ จํานวน
37 หนวยรับตรวจ
- เมื่อจัดอันดับผลคะแนนระดับ
กรม พบวา กรมป-องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได
คะแนนเทากับรอยละ
82.28 ซึ่งอยูในอันดับที่
109 จาก 146 หนวยงาน
- มีการจัดสงบุคลากรเขารับ
การอบรมโครงการตาง ๆ
ไดแก
1. โครงการอบรมเพื่อป-องกัน
การกอใหเกิดการทุจริตหรือ
การใชงบประมาณ
ที่ไมเหมาะสมประจําปH
ระหวางวันที่ 13 – 15 ธ.ค. 60
2. โครงการรวมรับฟIง
ความคิดเห็นรางคูมือและราง
ขอเสนอแนะเพื่อป-องกัน
การทุจริต การขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลกับ
ประโยชนสวนรวมสําหรับ
เจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งเปWน
ผูประกอบวิชาชีพ “วิศวกร”
วันที่ 23 ม.ค. 61
3. โครงการขับเคลื่อนการ
รณรงคตอตานการทุจริต
ตามมาตรา 63 ของ

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ปภ.

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ปภ.

80
ที่

32

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ชองทางการรับเรื่องรองเรียน
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจาก
ประชาชน

ตัวชี้วัด

จํานวนชองทางการรับเรื่อง
รองเรียน

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

ชอง
ทาง

9

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
ดานการเสริมสรางความรู
ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.
2561 วันที่ 31 ม.ค. 61
4. โครงการปลูกจิตสํานึก
จริยธรรม และคุณธรรม ใหกับ
บุคลากรภาครัฐ ระหวางวันที่
22 – 23 ก.พ. 61
5. โครงการอบรมรณรงคให
ขาราชการตระหนักรูเรื่อง
ผลประโยชนทับซอน หรือ
ความขัดแยงกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผล
ประโยชนสวนรวม ระหวาง
วันที่ 21 – 22 มี.ค. 61
6. โครงการสัมมนาเพือ่
สงเสริมและสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนภารกิจของศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต
ระหวางวันที่ 19 – 20 ก.ค. 61
7. โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารงานดานการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป-องกันและปราบปรามการ
ทุจริต วันที่ 10 ส.ค. 61
- มีชองทางการรับเรื่องรองเรียน
รองทุกข จํานวน 9 ชองทาง
ดังนี้
1. ติดตอดวยตนเอง
2. ทางไปรษณีย
3. ทางอินเตอรเน็ต (เว็บไซต

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

ไมใชงบประมาณ

-

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

หน8วยงาน

ปภ.

81
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

33

การรับเรื่องรองเรียนและติดตาม
การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
ของหนวยงานในสังกัด

34

อบรมการบริหารสัญญาจางและ
การตรวจการจาง รุนที่ 2

35

ตัวชี้วัด

รอยละของการจัดการเรื่อง
รองเรียนการทุจริตที่
ดําเนินการไดตามระยะเวลา
ที่กําหนด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

รอยละ

90

ผูเขารับการอบรมสามารถ
52 คน
ปฏิบัติงานในดานการบริหาร
สัญญาจางและการตรวจการ
จางไดอยางถูกตอง เพือ่ ลด
ความผิดพลาด และป-องกัน
การทุจริต
อบรมการประมาณราคาสําหรับงาน เพื่อใหผูเขารับการอบรม
53 คน
อาคารรุนที่ 9
สามารถปฏิบัติงานดานการ
คํานวณราคาไดอยางถูกตอง
ตามหลักเกณฑการคํานวณ
ราคากลาง เพื่อความโปรงใส
และป-องกันการทุจริต

1

1

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
กรมป-องกันและบรรเทา
สาธารณภัย, ศูนยรับเรื่องราว
รองทุกขของรัฐบาล,
ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
e-mail : complainddpm
@gmail.com)
4. หนังสือผานหนวยงาน
5. ตูรับฟIงความคิดเห็น
6. โทรศัพท หมายเลข
0 2637 3000
7. สื่อสิ่งพิมพตางๆ
8. ผูบังคับบัญชา
9. อื่นๆ
- ไดมีการสรุปเรื่องรองเรียนรอง
ทุกข ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2561
จํานวนทั้งสิ้น 10 เรื่อง ยุติเรื่อง
แลว 9 เรื่อง และอยูระหวาง
ดําเนินการ จํานวน 1 เรื่อง
ผูผานการอบรม จํานวน 52
คน และไดรับความรูในดาน
การบริหารสัญญาจางและ
การตรวจการจางไดออยาง
ถูกตอง เพื่อลดความผิดพลาด
และป-องกันการทุจริต
ผูผานการอบรม จํานวน
53 คน และไดรับความรู
ในดานการคํานวณราคาได
อยางถูกตองตามหลักเกณฑ
การคํานวณราคากลาง เพื่อ
ความโปรงใสและป-องกัน
การทุจริต

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ปภ.

-

270,000

270,000

248,170

ยผ.

-

390,000

390,000

385,255

ยผ.

82
ที่
36

37

38

39

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
อบรมการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
การเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส(GFMIS) จาก
งบประมาณของกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ รุนที่ 1

ตัวชี้วัด

เพื่อใหผูเขารับการอบรมมี
ความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานดานการเงิน
การบัญชี เมื่อไดรับการ
สนับสนุนเงินจากกองทุนจัด
รูปที่ดินฯ เพื่อความโปรงใส
และป-องกันการทุจริต
อบรมแนวทางการยื่นขออนุญาต
ผูเขารับการอบรมมีความรู
กอสรางอาคารดวยระบบ
ความสามารถในการ
อิเล็กทรอนิกส รุนที่ 1
ปฏิบัติงานดานการยื่นขอ
อนุญาตกอสรางอาคารดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อ
ความโปรงใสและป-องกัน
การทุจริต
แผนงานการเสริมสรางวินัยและการ จํานวนผูบังคับบัญชา (ตั้งแต
รักษาวินยั ขาราชการ เผยแพรองค ผูอํานวยการกลุมงานขึ้นไปที่
ความรูเรื่องกรณีศึกษาการ
มีผูใตบังคับบัญชา) ที่ไดรับ
ดําเนินการทางวินยั ในที่ประชุมกรม ความรูเกี่ยวกับการรักษา
และเว็บไซตกรมสงเสริมการ
วินัยของผูใตบังคับบัญชา
ปกครองทองถิ่น
โครงการพัฒนาและปรับปรุง
พัฒนากลุมเป-าหมายมีผล
จรรยาบรรณและหลักปฏิบัติทาง
คะแนนทดสอบจริยธรรม
ธุรกิจเพื่อยกระดับการกํากับดูแล
และจรรณยาบรรณ สูงกวา
กิจการที่ดีสูระดับสากล
รอยละ 80

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
100
1
คน

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

-

55,000

55,000

ยกเลิก

ยผ.

40 คน

1

-

-

90,000

90,000

ยกเลิก

ยผ.

ครั้ง

8

-

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

สถ.

โครง
การ

1

- พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดานจริยธรรม
จรรยาบรรณ และความ
ขัดแยงทางผลประโยชน
พรอมทั้งจัดอบรมใหผูใชงาน
ระบบจริยธรรมจรรยาบรรณ
และความขัดแยงทาง
ผลประโยชน จํานวน 2 รุน
เพื่อสรางความเขาใจในการ
ใชงานผานระบบ
- ศึกษาและสอบทานขอมูล
ดานการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี เพื่อปรับปรุงคูมือการ

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

กฟน.

83
ที่

40

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

โครงการปรับปรุงกฎระเบียบ
ขอบังคับตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ

ตัวชี้วัด

รอยละ 85 ของ
กลุมเป-าหมายที่ไดรับการ

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

โครง
การ

1

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
กํากับดูแลกิจการที่ดีของการ
ไฟฟ-านครหลวง
- ทบทวนและแตงตั้งตัวแทน
ดานสิ่งแวดลอมสังคม และ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
(ESG Agent) เพื่อมีสวนรวม
ในการเสริมสรางพัฒนา
สนับสนุน จัดกิจกรรม และ
ติดตามผลการดําเนินงาน
เพื่อเสริมสรางความยั่งยืนใน
การไฟฟ-านครหลวง
- ผลิตสื่อ Animation เรื่อง
จรรยาบรรณ เพื่อใชสื่อสาร
และกระตุนการตระหนักรู
ใหแกพนักงาน
- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร
เรื่อง การตอยอดการ
ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม
สังคม และการกํากับดูแล
กิจการที่ดี สําหรับ ESG
Agent ปH 2561
- จัดทําแบบทดสอบ
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
พรอมทั้งใหพนักงานทําการ
ทดสอบโดยสรุปผลการ
ทดสอบจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ ปH 2561
พนักงานกลุมเป-าหมายมีผล
คะแนนจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ เฉลี่ยรอยละ
94.8 อยูในเกณฑ ดีมาก
- สื่อสารแนวทางการป-องกัน
การทุจริตดานการจัดซื้อ

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

600,000

1,000,000

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

470,307

กฟน.

84
ที่

41

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
และแนวปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชน
แรงงาน สังคมและสิ่งแวดลอม

สื่อสาร หรือฝEกอบรมการ
ปรับปรุงขอปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจางฯ และแนวปฏิบัติ
ดานสิทธิมนุษยชน แรงงาน
สังคม และสิ่งแวดลอม

แผนการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA)

ระดับ การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการ
ดําเนินงานขององคกรอยูใน
เกณฑ 5

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

โครง
การ

1

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
จัดจางตามแนว พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แก
ผูบริหารระดับสูงในงาน
บันทึกขอตกลงความรวมมือ
(MOU) ในการตอตานการ
ทุจริตของการไฟฟ-านคร
หลวง เมื่อวันที่ 26 ม.ค.61
ณ หองประชุม MC
- จัดการฝEกอบรมหลักสูตร
“ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ใหแกพนักงาน
ภายในผูเกีย่ วของ จํานวน 1
รุน 134 คน ในวันที่ 4
เม.ย.61 ณ อาคารที่ทําการ
ฝjายฝEกอบรมการไฟฟ-านคร
หลวงเขตนนทบุรี
- จัดการสัมมนา เรื่อง “การ
จัดซื้อจัดจางและขอปฏิบัติ
สําหรับคูคาและผูสงมอบ
ของการไฟฟ-านครหลวง
ประจําปH 2561” จํานวน
2 รุน ในวันที่ 23 และ 30
เม.ย. 61 ณ โรงแรมแมนดา
ริน สามยาน กรุงเทพฯ
ผูเขารวมฯ จํานวน 114
บริษัท
- จัดทําสรุปผลการประเมิน
ITA ปH 2560 โดยวิเคราะห
ดัชนีที่มีคะแนนลดลง พรอม
จัดทําแผนการปรับปรุง โดย

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

1,000,000

1,000,000

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

741,376

กฟน.

85
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
นําเสนอผานความเห็นชอบ
จากผูวาการ เมื่อวันที่ 25
ม.ค.61
- เขารวมการประชุมชีแ้ จง
แนวทางการดําเนินการ
ประเมิน ITA ปH 2561 เมื่อ
วันที่ 21 ก.พ. 61
- รวบรวมรายชือ่ บุคลากร
ภายใน และรายชื่อ
ผูรับบริการหรือผูมีสวนได
สวนเสีย สงใหแกบริษัททริส
เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 61
- แจงหนวยงานที่เกีย่ วของ
เพื่อจัดทําขอมูลและ
หลักฐานการตอบแบบ
สํารวจหลักฐานเชิงประจักษ
(EBIT) เพื่อจัดสงใหแก
บริษัททริส
- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร
เพื่อยกระดับคะแนน
คุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของการ
ไฟฟ-านครหลวง สําหรับ
หัวหนาหนวยงานและ
พนักงานที่เกี่ยวของ
- ใหความรูและสื่อสารถึง
ความสําคัญในเรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ เพื่อ
สรางความตระหนักให
พนักงานเห็นความสําคัญ
ของการพัฒนาการ

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

86
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
ดําเนินงานใหเปWนไปตาม
แนวทางการประเมิน
- รวบรวม วิเคราะหคําตอบ
จากหนวยงานที่เกีย่ วของ
ตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ (EBIT) เพื่อนําสง
สํานักงาน ป.ป.ช.
- รวบรวมวิเคราะหขอมูล
พรอมหลักฐานจาก
หนวยงานที่เกีย่ วของในการ
สมัครเขารวมองคกรโปรงใส
NACC ครั้งที่ 8 เพื่อนําสง
สํานักงาน ป.ป.ช.
- เขารวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการเพื่อยก
รางแผนปฏิบัติการป-องกัน
การทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ
(พ.ศ. 2562-2564)
-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
สําหรับผูบริหารของการ
ไฟฟ-านครหลวง และ
หนวยงานที่เกีย่ วของ
- ขัดฝEกอบรมหลักสูตร
“ความขัดแยงทาง
ผลประโยชน (Conflict of
Interest)” เพื่อเสริมสราง
ความรูความเขาใจถึง
บทบาทหนาที่ในการรายงาน
ความขัดแยงทางผลประโยชน
- สํานักงาน ป.ป.ช. ประกาศ
ผลคะแนนประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการ

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

87
ที่

42

43

44

45

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
ดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) ปH 2561 โดย
ไดคะแนน 92-.71 คะแนน
ซึ่งอยูในระดับที่สูงมาก โดย
ผลคะแนนสูงขึ้นกวาปHที่
ผานมา
- จัดบรรยายใหความรูโดย
สอดแทรกหัวขอไวใน
หลักสูตรตาง ๆ แลวเสร็จ
จํานวน 13 ครั้ง

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

กปภ.

เผยแพร ปลูกฝIงและสงเสริมให
ผูปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู บริหารและผูปฏิบัติงาน กปภ. อยาง
ตอเนื่อง (สอดแทรกเปWนหัวขอการ
บรรยายในการอบรมหลักสูตรตางๆ)
โครงการใหความรู “การป-องกัน
และการตอตานการทุจริตคอรรัป
ชันในองคกร” (เปWนการสอดแทรก
เปWนหัวขอการบรรยายในการอบรม
หลักสูตรตาง ๆ)
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานดานความขัดแยงทาง
ผลประโยชน

จํ า น ว น ค รั้ ง ที่ มี ก า ร จั ด
บรรยายใหความรู

ครั้ง

8

จํ า น ว น ค รั้ ง ที่ มี ก า ร จั ด
บรรยายใหความรู

ครั้ง

4

- จัดการบรรยายใหความรู
โดยสอดแทรกหัวขอไวใน
หลักสูตรตาง ๆ แลวเสร็จ
จํานวน 17 ครั้ง

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

กปภ.

การรายงานความขัดแยงทาง รอยละ
ผลประโยชนของผู บริ ห าร
และพนักงาน

100

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

กปภ.

โครงการอบรมหลักสูตร “คุณธรรม
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล”

จํานวนคนที่ไดรับการอบรม

300

- ผูบริหาร พนักงาน และ
ลูกจางของ กปภ. รายงาน
ความขัดแยงทางผลประโยชน
แลวเสร็จเมื่อเดือน ต.ค. 60
คิดเปWนรอยละ 99.50
- หากมีคําสั่งโยกยาย
ตําแหนงและมีการบรรจุ
พนักงานใหม กําหนดใหมี
การรายงานความขัดแยงทาง
ผลประโยชนหลังจากวันเขา
รับตําแหนง ภายใน
ระยะเวลา 15 วัน
มีการจัดอบรมแลว จํานวน
8 ครั้ง มีผูเขารับการอบรม
แลว จํานวน 565 คน

-

500,000

500,000

324.970.08

กปภ.

คน

88
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย
ดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
บุคคลที่ไดรับคัดเลือกเขารับ มอบ
28
ร า ง วั ล ใ น วั น ค ล า ย วั น รางวัล
ก.พ.
สถาปนา กปภ. (28 ก.พ. ตาม
61
2561)
เวลาที่
กําหนด

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

100,000

100,000

56,556

กปภ.

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

กปภ.

46

โครงการคัดเลือกบุคคล “ทําดี มีผล
คนยกยอง ประจําปH 2560”

47

รณรงคการตอตานการทุจริตภายใน จํานวนครั้งที่มีการรณรงค
องคกร ผานทาง Application
Line หรือสื่อ Social

ครั้ง

12

48

โครงการ “ที่นี่...องคกรโปรงใส”

กิจ
กรรม

20

- ดําเนินงานแลว 16
กิจกรรม

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

กปภ.

49

จัดทําสื่อประชาสัมพันธความรูเรื่อง
ป-องกันการทุจริตผานจุลสารสีสัน
ขาว
โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐของ ป.ป.ช. (ITA)

เรื่อง

10

- ดําเนินงานแลว 6 เรื่อง

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

กปภ.

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

กปภ.

50

จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ
ภายใตโครงการ “ที่ นี่ . ..
องคกรโปรงใส”
จั ด ทํ า สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ
เผยแพรผานสี สันขาวอยาง
ตอเนื่อง
- จั ด สงเอกสารทั้ ง 3 สวน
ภายในกํ า หนดเวลาตามที่
ป.ป.ช กําหนด

วันที่

- บุคคลไดรับคัดเลือกเพื่อ
เขารับรางวัล ประจําปH
2560 จํานวน 9 คน
-จัดพิธีมอบรางวัลจํานวน
9 คน เสร็จเรียบรอยแลว
ในวันคลายวันสถาปนา
กปภ. ครบรอบ 39 ปH เมื่อ
วันที่ 28 ก.พ. 61
- มีการรณรงคอยางตอเนื่อง
แลวเสร็จจํานวน 6 ครั้ง

งบประมาณ (บาท)

ตามที่ -เขารับฟIงการชี้แจงการ
ป.ป.ช. ประเมิน ITA จาก ป.ป.ช.
กําหนด 2 ครั้ง วันที่ 28 ก.พ. 60
และ21 ก.พ. 61
-เขารวมโครงการ “คลินิก
ITA) ของศูนย ITA
-สงรายชื่อบุคลากรภายใน
และรายชื่อผูรับบริการหรือผู
มีสวนไดสวนเสีย ใหบริษัท
ทริส เรียบรอยแลว เมื่อวันที่
7 มี.ค. 61
- ขณะนี้อยูระหวางการเก็บ
รวบรวมขอมูลเพื่อตอบ
คําถามในสวนแบบหลักฐาน
เชิงประจักษ

89
ที่

51

52

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

- จํ า น ว น กิ จ ก ร ร ม ที่
ดําเนินการเพื่อ สงเสริมและ
พั ฒ น า ห น ว ย ง า น ใ ห มี
คุ ณธรรมและความโปรงใส
ตา มแ นวทา งเกณฑก า ร
ประเมิน ITA ทั้ง 5 ดัชนี
การเผยแพรและประชาสัมพันธ
เผยแพรและประชาสัมพันธ
ศปท.กปภ. เปWนชองทางการรับเรื่อง อยางตอเนื่อง
รองเรียนการทุจริตผานสายดวน
ชวงเวลาราชการ และสามารถ
รองเรียนผานเว็บไซตไดตลอด
24 ชั่วโมงที่
http://anticor.pwa.co.th

เปาหมาย
ดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
ครั้ง
1
- มีการดําเนินการสงเสริม
และพัฒนาหนวยงานใหมี
คุณธรรมและความโปรงใส
ตามเกณฑประเมิน ITA
เรียบรอยแลว จํานวน 13
ครั้ง
ดําเนิน - ดําเนินการแจกแผนพับ
การ ประชาสัมพันธ ศปท.กปภ.
อยาง และชองทางการรับเรื่อง
ตอเนื่อง รองเรียนการทุจริตอยาง
ตอเนื่อง
- จัดทําเอกสารชุดองค
ความรูการเฝ-าระวังการ
ทุจริตทุกเดือน ปIจจุบัน
ดําเนินการแลว 6 ครั้ง
เรื่อง
1
- ดําเนินการปรับปรุง พัฒนา
หรือแกไขแลว จํานวน 2
เรื่อง

ปรับปรุงหรือพัฒนาแนวทาง
ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน ประกาศ
คําสั่ง กฎระเบียบของ กปภ. ที่
พบวามีความเสี่ยงในการทุจริต
ซักซอมความเขาใจใหทุกหนวยงาน
ทราบถึงมติ ครม. เมื่อวันที่ 22
ธันวาคม 2541 ในการใหความ
คุมครอง

จํา นวนเรื่ อ งที่ป รั บ ปรุ งหรื อ
พัฒนาแกไข
จํ า นวนครั้ ง ในการซั ก ซอม
ความเขาใจใหพนักงานไดรับ
รู

ครั้ง

6

54

โครงการจัดอบรมใหความรู แก
บุคลากรของสํานักตรวจสอบ

จํ า น ว น ค รั้ ง ที่ มี ก า ร จั ด
บรรยายใหความรู

ครั้ง

2

55

การดําเนินงานตามมาตรการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนา
ภาพลักษณและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน

รอยละความสํ าเร็จของการ หนวย รอยละ
ดํ า เนิ น การตามมาตรการ งาน
100
เสริ มสรางธรรมาภิบ าลเพื่ อ และ
พั ฒ น า ภ า พ ลั ก ษ ณ แ ล ะ สวน
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ราชการ
ของหนวยงาน
ใน

53

- แจงเวียนซักซอมความ
เขาใจใหทุกหนวยงานทราบ
ถึงมติ ครม. เมื่อวันที่ 22
ธ.ค. 41 ครั้งที่ 1 เรียบรอย
แลว
- ดําเนินการจัดอบรมให
ความรูแกบุคลากรแลว
จํานวน 12 ครั้ง
- สํานักงาน ก.ก. รวมกับ
สํานักงานตรวจสอบภายใน
จัดประชุมซักซอมทําความ
เขาใจการดําเนินการตาม
แผนการบริหารความเสี่ยง
ดานการทุจริตตามเกณฑ

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

กปภ.

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

กปภ.

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

กปภ.

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

กปภ.

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

กทม.

90
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
สังกัด
ตัวชี้วัดที่ 4.1 และ
กทม.
หนวยงานคนหา และระบุ
ความเสี่ยง ตอการกระทํา
ทุจริตในกระบวนงานที่
ตองการนํามาขอรับการ
ประเมิน 3 หัวขอ ตามที่แต
ละหนวยงานได ถูก
กําหนดไวในคําอธิบายขอ 7
และกําหนดแผนการจัดการ
ความเสี่ยงที่มีการระบุ
โครงการ/กิจกรรม ที่จะ
ดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยง ตามหัวขอที่กําหนดใน
แบบฟอร,ม พรอมจัดลําดับ
ความเสี่ยงสงสํานักงาน ก.ก.
- สํานักงาน ก.ก. นําแผน
การบริหารความเสี่ยงดาน
การทุจริตของหนวยงาน
เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาแผนการบริหาร
ความเสี่ยงดานการทุจริต
ของหนวยงานพิจารณา
ตรวจสอบความเหมาะสม
ของหัวขอและโครงการ/
กิจกรรมที่หนวยงาน/สวน
ราชการฯ เสนอใหมีความ
สอดคลองเหมาะสมกับ
ภารกิจหลักของ หนวยงาน
และระดับความเสี่ยงที่
แนวโนมจะเกิดขึ้นกับ
หนวยงาน/สวนราชการฯ
นั้น ในระดับสูง และ
พิจารณาตัวชีว้ ัดผลสําเร็จ

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

91
ที่

56

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

โครงการฝEกอบรมหลักสูตรนัก
บริหารมหานครระดับตน รุนที่
31,32 และ 33

ตัวชี้วัด

- รอยละ 80 ของผูเขารับ
การฝEกอบรมมีผลการ
ประเมินรายบุคคลไมนอย
กวารอยละ 70
- รอยละ 100 ของทุกรุน

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

คน

210

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
ของการดําเนินการใหแตละ
หัวขอ เพื่อใหหนวยงาน/
สวนราชการฯ ไดรับการ
ประเมินที่มี ความ
เหมาะสมเป4นมาตรฐาน
เดียวกัน และแจงผลการ
พิจารณาใหหนวยงานตาง ๆ
ทราบ
- หนวยงาน/สวนราชการฯ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยง
ตามแผนการบริหารความ
เสี่ยงดานการกระทําทุจริตที่
ไดระบุไวใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามตัวชี้วัด พรอมจัดเตรียม
เอกสาร/หลักฐานตาง ๆ
เพื่อพรอมรอรับการตรวจ
ติดตามประเมินฯ ให
ครบถวน สมบูรณ,
- สํานักงาน ก.ก. ตรวจ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร และการ
รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปHงบประมาณ
พ.ศ. 2561
- สถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานครไดเตรียม
ดําเนินโครงการโดยมีการจัด
ประชุมคณะกรรมการ
หลักสูตรและกําหนดให
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
เปWนสวนหนึ่งของหลักสูตร
เชนเดิม และดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

18,395,700

18,395,700

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

15,761,415

กทม.

92
ที่

57

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

โครงการฝEกอบรมหลักสูตรนัก
บริหารมหานครระดับกลาง รุนที่
21 และ 22

ตัวชี้วัด

- รอยละ 80 ของผูเขารับ
การฝEกอบรมมีผลการ
ประเมินรายบุคคลไมนอย
กวารอยละ 70
- รอยละ 100 ของทุกรุน

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

คน

140

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
เวียนรับสมัครผูเขารับการ
ฝEกอบรม
- สถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานครดําเนินการ
อบรมกิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรม ใหแกนักบริหาร
มหานครระดับตนรุนที่ 31
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
- สถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานครดําเนินการ
อบรมกิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรม ใหแก นักบริหาร
มหานครระดับตน รุนที่ 32
และรุนที่ 33 ตามที่กําหนด
ไวในหลักสูตร
- สถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานครจัดทํา
เอกสารเบิกจายและ
ประเมินผลโครงการ
ฝEกอบรม และรายงานผลตอ
ผูบริหาร
- สถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานครไดเตรียม
ดําเนินโครงการโดยมีการจัด
ประชุมคณะกรรมการ
หลักสูตรและกําหนดให
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
เปWนสวนหนึ่งของหลักสูตร
เชนเดิม และดําเนินเนินการ
เวียนรับสมัครผูเขารับการ
ฝEกอบรม
- สถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานครดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

15,796,000

15,796,000

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

10,419,935.35

กทม.

93
ที่

58

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

โครงการฝEกอบรมหลักสูตรนัก
บริหารมหานครระดับสูง รุนที่ 13

ตัวชี้วัด

นําเสนอแนวทางการพัฒนา
กทม. รุนละ 1 แนวทาง

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

คน

40

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
อบรมกิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรม ใหแก
นักบริหารมหานคร
ระดับกลาง รุนที่ 21
- สถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานครเตรียมการ
อบรมกิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรม ใหแก
นักบริหารมหานคร
ระดับกลาง รุนที่ 22ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร
- สถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานครดําเนินการ
อบรมกิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรม ใหแก
นักบริหารมหานคร
ระดับกลาง รุนที่ 22ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร จัดทํา
เอกสารเบิกจายและ
ประเมินผลโครงการ
ฝEกอบรม และรายงานผลตอ
ผูบริหาร
- สถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานครไดเตรียม
ดําเนินโครงการโดยมีการจัด
ประชุมคณะกรรมการ
หลักสูตรและกําหนดให
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
เปWนสวนหนึ่งของหลักสูตร
เชนเดิม และดําเนินการ
เวียนรับสมัครผูเขารับการ
ฝEกอบรม

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

7,602,000

7,602,000

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

3,831,544.36

กทม.

94
ที่

59

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการ
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด

รอยละความสําเร็จการ
ดําเนินการสรางเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมแก
บุคลากรในหนวยงาน

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

คน

550

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
- สถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานครเตรียมการ
อบรมกิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรม ใหแก
นักบริหารมหานครระดับสูง
รุนที่ 13
- สถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานครดําเนินการ
อบรมกิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรม ใหแกนักบริหาร
มหานครระดับสูง รุนที่ 13
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
- สถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานคร ดําเนินการ
จัดกิจกรรมดังนี้
กิจกรรมที่ 1 สรางสุขดวย
การฝEกสติในการทํางาน
สําหรับ ทุกศาสนา รุนที่ 1
เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2561
โดยมีผูเขาอบรมรม 50 คน
กิจกรรมที่ 2 สําหรับผูนับถือ
ศาสนาพุทธ จํานวน 3 รุน
โดยรุนที่ 1 วันที่ 23 -29
ม.ค. 2561 ผูเขาอบรมรม
59 คน รุนที่ 2 วันที่ 1316 ก.พ. 2561 ผูเขาอบรม
รม 94 คน รุนที่ 3 วันที่
21-23 ก.พ. 2561 ผูเขา
อบรมรม 92 คน
ดําเนินการจัดกิจกรรมที่ 1
รุนที่ 2 กิจกรรมสาธารณประโยชน วันที่ 26 เม.ย.
2561 ณ สถานสงเคราะห

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

1,924,300

1,924,300

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

1,337,695

กทม.

95
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

60

โครงการฝEกอบรมปฐมนิเทศ
ขาราชการ กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ
ของบประมาณเพิ่ม เนื่องจาก
จัดฝEกอบรมปฐมนิเทศขาราชการ
กรุงเทพมหานคร จํานวน 15 รุน
ทั้งสิ้น 1,755 คน จากเดิม
เป-าหมายการดําเนินงาน 960 คน

รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร

คน

61

โครงการฝEกอบรมปฐมนิเทศ
บุคลากรของกรุงเทพมหานคร

รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร

คน

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์

คนชราบานบางแค 2 เขต
บางแค จํานวนผูเขาอบรม
รม 44 คน กิจกรรมที่ 3
สําหรับผูนับถือศาสนา
อิสลาม รูปแบบพักคาง 3
วัน 2 คืน จํานวน 1 รุน
วันที่ 1-3 ส.ค. 61 ณ
โรงแรมเมธาวลัย และมัสยิด
นูรุลเอี๊ยะซาน จ.เพชรบุรี
โดยมีการแบงกลุมระดม
ความคิดเห็นการขับเคลื่อน
การดําเนินการเพื่อประโยชน
ตอองคกรและชุมชนมุสลิม
ในกรุงเทพมหานคร การ
เสวนาดํารงตนของมุสลิมใน
สังคมพหุวัฒนธรรมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุม
ชุมชนมุสลิมที่มีความ
แตกตางกันในแหลงพื้นที่
1,755
ไดดําเนินการปฐมนิเทศ
ขาราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญบรรจุใหมประเภท
ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และ
ประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ ซึ่งไดรับการ
บรรจุและแตงตั้งใน
ปHงบประมาณ 2561
จํานวน 15 รุน ทั้งสิ้น
1,755 คน
495 มีคะแนนทดสอบหลังการ
ฝEกอบรมมากกวาคะแนน
ทดสอบกอนการฝEกอบรม
และไมนอยกวารอยละ 60

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

8,928,000

8,928,000

11,001,491

กทม.

-

1,635,000

1,635,000

1,447,875.30

กทม.

96
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

62

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สรางและพัฒนาหลักสูตรตามสาย
อาชีพ

รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาขาราชการ กทม./
บุคลากร กทม. ใหสามารถ
นําความรูไปใชปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน

คน

63

โครงการอบรมกฎหมายสัญญาและ
พัสดุที่ใชในการปฏิบัติงาน

รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กทม. (70:20:10)

คน

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์

ผลการดําเนินการ คือ ผูเขา
รับการอบรม จํานวน 495
คน จากผูเขารับการอบรม
ทั้งหมด 518 คน มีคะแนน
ทดสอบหลังการฝEกอบรมสูง
กวาคะแนนทดสอบกอนการ
ฝEกอบรม และมีคะแนนไม
นอยกวารอยละ 60 คิดเปWน
รอยละ 95.56 ซึ่งสูงกวาคา
เป-าหมายทีก่ ําหนด
237 - สถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานครดําเนิน
โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อสรางและ
พัฒนากรอบหลักสูตรตาม
สายอาชีพจํานวน 5 รุน
เรียบรอยแลว
- สถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานครประเมินผล
การสัมมนาและจัดทํากรอบ
หลักสูตรตามสายอาชีพและ
สรุปนําเสนอผูบริหาร
กรุงเทพมหานคร
1,000 - สถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานครดําเนินการ
ดําเนินการฝEกอบรมจํานวน
6 รุน ระหวางเดือน ม.ค.ก.พ.2561ใหแก
กลุมเป-าหมาย จํานวน
1,200 คนโดยมีผูผาน
เกณฑการฝEกอบรมจํานวน
1,181 คนและดําเนินการ
ติดตามประเมินผลโครงการ

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

497,000

497,000

268,675

กทม.

-

3,247,000

3,247,000

2,160,305

กทม.

97
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

64

โครงการฝEกอบรมหลักสูตรการ
รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนานักกฎหมายกรุงเทพมหานคร พัฒนาขาราชการ กทม. ใหมี
ความรูตามสมรรถนะประจํา
กลุมงาน (กลุมงานนิติการ)

คน

120

65

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สํานักปลัดเมืองพัทยา

คน

75

- ผูเขารวมโครงการมี
จิตสํานึกที่ดีสามารถนําหลัก
คุณธรรมจริยธรรมปรับใช

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
โดยทอดแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินผลการนําความรูไป
ปรับใชในการปฏิบัติงานไป
ยังผูบังคับบัญชาของผูผาน
การฝEกอบรม
- สถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานครดําเนินการ
รวบรวมและสรุปผลจาก
แบบสอบถามฯ เพื่อ
ประเมินผลตัวชี้วัดระดับ
ผลลัพธของโครงการ และ
สรุปเสนอรายงานผูบริหาร
- สถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานครดําเนินการ
จัดฝEกอบรมหลักสูตรการ
พัฒนานักกฎหมาย
กรุงเทพมหานครจํานวน 1 รุน
จํานวน 100 คน และ
ติดตามประเมินผลโครงการ
โดยติดตามผูเขารับการ
ฝEกอบรมเพื่อประเมิน
เกี่ยวกับการนําความรูไป
ปรับใชในการปฏิบัติงานตาม
สมรรถนะประจํากลุมงาน
และสรุปรายงานผูบริหารทราบ
- ผูเขารวมโครงการสามารถ
นําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติ
งานใหถูกตองตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกีย่ วของ
- ประชาชนผูมารับบริการมี
ความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาที่

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

6,272,900

6,272,900

6,217,791

กทม.

-

600,000

600,000

346,000

เมืองพัทยา

98
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

66

โครงการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อการ
บริการประชาชน

ปHละ 1 ครั้ง

67

โครงการอบรมและเผยแพรความรู
ดานงานพัสดุ

ปHละ 1 ครั้ง

68

โครงการสงเสริมศาสนาคุณธรรม
และจริยธรรม

ปHละ 5 กิจกรรม

69

โครงการประกวดภาพระบายสี
“เมืองพัทยาโปรงใส เด็กรุนใหมโต
ไปไมโกง” (บูรณาการรวมกับ
โครงการจัดกิจกรรมรณรงคเพื่อ
ป-องกันปIญหายาเสพติด)
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะ
และการบริการประชาชน เพื่อให
เกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ

1 ครั้ง/ปH

70

71

72
73

กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน
ภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment :
ITA)
โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนําใจ
โครงการทองถิ่นโปรงใสตอตานการ
ทุจริต

สรางความโปรงใสในการ
บริการสาธารณะให
ประชาชนไดรับความพึง
พอใจทัดเทียมกันไมเลือก
ปฏิบัติ
-

24 หมูบาน

เปาหมาย
ดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
คน
บุคลากรของเมืองพัทยามี
คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน ประชาชนมี
ความพึงพอใจในการบริการ
คน
ผูเขารวมโครงการไดรับ
ความรู ความเขาใจแนวทาง
ปฏิบัติงานงานตามระเบียบ
กฎหมายที่ถกู ตอง เหมาะสม
ประสิทธิภาพในงานพัสดุ
คน
นักเรียนนําหลักธรรมคําสอน
ไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
ใหเกิดประโยชนตอตนเอง
และสวนรวม
คน
80 เด็กและเยาวชนมีความรู
ความเขาใจ และตระหนักถึง
ความสําคัญในการตอตาน
การทุจริต
คน

ประชาชน ไมมีการทุจริต คอรรัปชัน

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

300,000

300,000

278,836

เมืองพัทยา

-

200,000

200,000

74,510

เมืองพัทยา

-

1,300,000

1,300,000

1,300,000

เมืองพัทยา

-

240,000

240,000

236,190

เมืองพัทยา

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

เมืองพัทยา

ทั่วไป

ในกระบวนการสาธารณะแก
ประชาชน

-

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

เมืองพัทยา

คน

50

-

-

20,000

20,000

20,000

กาญจนบุรี

หมูบาน

24

ประชาชนไดทราบถึงความ
ตั้งใจในการปฏิบัติงานดวย
ความสุจริต

-

10,000

10,000

10,000

กาญจนบุรี

99
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

74

โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

ผูเขารวมโครงการไมนอย
กวา รอยละ 80

75

โครงการสงเสริมองคความรูดาน
การตอตานการทุจริต

ผูเขารวมโครงการไมนอย
กวา รอยละ 80

76

โครงการเสริมสรางการป-องกัน
ปราบปรามการทุจริตฯ อําเภอดาน
มะขามเตี้ย ปH พ.ศ. 2561

77

การเผยแพรประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือนผานเว็บไซต
จังหวัด
เผยแพรการกระทําความผิดใน
รูปแบบคลิปวีดิโอสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมผานเว็บไซตจังหวัด
การใหความรูเกีย่ วกับคานิยมความ
ซื่อสัตยใหแก อปพร. ในการป-องกัน
และปราบปรามการทุจริตใน
โครงการฝEกอบรม จัดตั้งและ
ทบทวนอาสา-สมัครป-องกันภัยฝjาย
พลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหจังหวัดชัยนาท
โครงการจัดทําขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ
ตาง ๆ ของหนวยงานและความรู
เกี่ยวกับการป-องกันการทุจริต
เผยแพรในเว็บไซตสํานักงานป-องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ชัยนาท เพือ่ ใหประชาชนสามารถ
สืบคนและตรวจสอบไดตาม พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.
2550 และกฎหมายที่เกีย่ วของ

สามารถสรางการรับรูในการ
ป-องกันและปราบปรามการ
ทุจริตฯ ทุกภาคสวนเพิ่มขึ้น
รอยละ 80
จํานวนครั้งในการเผยแพร

78
79

80

เสนอตัวอยางของการ
กระทําผิดวินยั และการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
จํานวน อปพร.ที่เขารวม
โครงการในพื้นที่จังหวัด
ชัยนาทไดรับการปลูกฝIง
เรื่องการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
จํานวนครั้งในการเผยแพร
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับตาง ๆ ของ
หนวยงานในสังกัด และ
ความรูเกี่ยวกับการป-องกัน
การทุจริตทางเว็บไซตของ
หนวยงาน

เปาหมาย
ดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
คน
50 ผูบริหารและพนักงานไดรับ
การอบรมคุณธรรมในการ
ปฏิบัติงาน
คน
50 ผูบริหาร พนักงานสมาชิก
สภาฯ ไดรับความรูดานการ
ตอตานการทุจริต
ครั้ง
12 ทุกภาคสวนมีจิตสํานึกและมี
ความรูความเขาใจในการ
ป-องกันปราบปรามการ
ทุจริตฯ
ครั้ง
1
บุคลากรมีความรู ความ
เขาใจในประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน
จํานวน
6
ลดการกระทําผิดวินัยและ
เรื่อง
การฝjาฝ•นจริยธรรม

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

70,000

70,000

70,000

กาญจนบุรี

-

10,000

10,000

10,000

กาญจนบุรี

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

กาญจนบุรี

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชัยนาท

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชัยนาท

คน

120

อปพร.ในพื้นที่จังหวัด
ชัยนาทไดรับการปลูกฝIงการ
ป-องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชัยนาท

ครั้ง

12

ประชาชนทั่วไปและ
บุคลากรของหนวยงาน
เขาถึงขอมูลเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ตาง ๆ ของหนวยงานใน
สังกัด และความรูเกีย่ วกับ
การป-องกันการทุจริตได
สะดวก

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชัยนาท

100
ที่
81

82

83

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
จัดทําขอมูลขาวสารเกีย่ วกับความรู
ในการป-องกันการทุจริต เชน การ
เผยแพรในเรื่องประโยชนทับซอน
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจาง และการ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 เปWนตน
การรายงานผลการจัดซื้อจัดจางโดย
มีการแสดงขอมูลโครงการ
รายละเอียดการซื้อ/จาง ทุกเรื่อง
ตามระเบียบ
จัดนิทรรศการใหความรูกับเด็ก
เยาวชน และประชาชนทั่วไป
เกี่ยวกับการป-องกันและปราบปราม
การทุจริต

84

โครงการเสริมสรางจริยธรรม
ขาราชการสํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดชุมพร (เขาวัดปฏิบัติ
ธรรมฟIงคําสั่งสอนเรื่อง
ทศพิธราชธรรม วัดพระบรมธาตุสวี)

85

โครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมขาราชการ พนักงานจาง
และเจาหนาที่ในสังกัด เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
โครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมผูบริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงานสวนทองถิ่น
โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายระเบียบทองถิ่นใหแกผูนํา
ชุมชน
เพิ่มชองทางในการสื่อสารเปyด
โอกาสใหประชาชนสามารถศึกษา

86
87
88

ตัวชี้วัด
จํานวนเรื่องในการเผยแพร
ความรูในการป-องกันการ
ทุจริต

เปาหมาย
ดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
เรื่อง
2
บุคลากรของรัฐมีความเขาใจ
ในเรื่องการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
มากขึ้น

แสดงขอมูลการซื้อการจาง
ในระบบอิเล็กทรอนิกสตั้งแต
เริ่มจนแลวเสร็จ

กิจ
กรรม

2

จํานวนครั้งในการเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับการป-องกัน
ปราบปรามการทุจริตใหแก
เด็กเยาวชนและประชาชน
ทั่วไป
ขาราชการมีความรูความ
เขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของจริยธรรม

ครั้ง

12

คน

20 30

รอยละของจํานวน
ขาราชการพนักงานจางและ
เจาหนาที่ในสังกัดที่เขารวม
กิจกรรม
จํานวนครั้งที่ดําเนินโครงการ

รอยละ

100

ครั้ง

10

รอยละของกลุมเป-าหมายที่
เขารวมกิจกรรม

รอยละ

20

จํานวนชองทางที่เปyดโอกาส
ใหประชาชนสามารถศึกษา

ชอง
ทาง

3

หนวยงานดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางทุกโครงการตาม
ระเบียบที่เกี่ยวของและ
สามารถตรวจสอบได
เด็ก เยาวชน และบุคลากร
ภายในหนวยงานสามารถ
เขาถึงขอมูลเกี่ยวกับการ
ป-องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
ขาราชการปฏิบัติหนาที่ดวย
ความรวดเร็ว ซื่อสัตยสุจริต
มีความรับผิดชอบโปรงใส
ตรวจสอบได ยึดถือ
ประโยชนของประเทศ
เหนือกวาประโยชนสวนตน
ขาราชการพนักงานจางและ
เจาหนาที่ในสังกัดมีคุณธรรม
จริยธรรม
ผูบริหาร สมาชิกสภา
พนักงานสวนทองถิ่นมี
คุณธรรมจริยธรรม
ผูนําชุมชนและประชาชนมี
ความรูความเขาใจระเบียบ
กฎหมายทองถิ่น
ประชาชนมีทางเลือกใน
การศึกษาเรียนรูเกีย่ วกับการ

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชัยนาท

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชัยนาท

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชัยนาท

-

5,000

5,000

5,000

ชุมพร

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชุมพร

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชุมพร

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชุมพร

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชุมพร

101
ที่

89

90

91

92

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เรียนรู และหาขอมูลเกี่ยวกับการ
ป-องกันการทุจริต
โครงการอบรมเพิ่มองคความรู
เกี่ยวกับระเบียบขอกฎหมายเพื่อลด
ความเสี่ยงของการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สถจ.
อบรมโครงการสรางความตระหนัก
ในการป-องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในทุกภาคสวนในจังหวัด
เชียงราย

จัดใหมีการประชาสัมพันธให
บุคลากรในสํานักงานที่ดินสาขา
บางเลน ทราบเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายเพื่อป-องกันและปราบปราม
การทุจริตโดยการเผยแพรโปสเตอร
แผนพับความรูเรื่องเกี่ยวกับการ
ป-องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการสงเสริมคานิยมและ
ทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด
สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดนครปฐม ใหยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม

ตัวชี้วัด
เรียนรูและหาขอมูลเกีย่ วกับ
การป-องกันการทุจริต
รอยละของบุคลากรของ
สถจ. ที่เขารวมโครงการ

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชุมพร

-

529,000

529,000

137,336

เชียงราย

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

นครปฐม

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

นครปฐม

ป-องกันการทุจริตมากขึ้น
รอยละ

100

จํานวนบุคลากรของรัฐ

คน

450

รอยละของความพึงพอใจ
ของผูมีสวนไดเสียตอ
นโยบายมาตรการป-องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ไมต่ํากวารอยละ 75

ชอง
ทาง

เจาหนาที่ของสํานักสงเสริม
การปกครองทองถิ่นจังหวัด
นครปฐมเขารวมกิจกรรม
รอยละ 80

คน

บุคลากรของ สถจ. มีองค
ความรูเกี่ยวกับระเบียบขอ
กฎหมาย

ดําเนินการจัดอบรมโครงการ
เสริมสรางความตระหนักใน
การป-องกันและปราบปราม
การทุจริตในทุกภาคสวนใน
จังหวัดเชียงราย เพือ่
เสริมสรางความรูแกผู
ประสานงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency : ITA)
ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.
2561 เมื่อวันที่ 3 เม.ย.
2561 โดยมีผูเขารวมอบรม
จํานวน 160 คน
อยาง บุคลกรในหนวยงานมี
นอย 2 จิตสํานึกในการตอตานการ
ชอง ทุจริตและมีความรูเกี่ยวกับ
ทาง การปราบปรามการทุจริต
มากขึ้น
50

ผูเขารวมกิจกรรมไดมีความ
เขาใจและมีสวนรวมใน
กิจกรรมดังกลาว

102
ที่
93

94

95

96

97
98

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการบังคับใชมาตรการทาง
กฎหมายกรณี องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีพฤติกรรมทุจริตตอ
ราชการ

บุคลากรของกลุมงาน
กฎหมายระเบียบและเรื่อง
รองทุกขเรงรัดการ
ดําเนินการ ตรวจสอบ
สอบสวน เสนอความเห็น
กรณีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีพฤติกรรมในทาง
ทุจริตใหแลวเสร็จเปWนไปตาม
กฎหมายอยางถูกตอง
โดยเร็วไมต่ํากวารอยละ 80
กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธสราง รอยละ 100 ของบุคลากร
จิตสํานึกรวมตอตานทุจริตคอรรัป
ในสังกัดรับทราบและถือ
ชัน
ปฏิบัติตามแนวทางการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การตอตานทุจริตคอรรัปชัน
กิจกรรมจัดซื้อจัดจางโปรงใส
รอยละ 100 ที่หนวยงาน
ตรวจสอบได
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตาม
ระเบียบ และเผยแพรขอมูล
ครบถวนโปรงใส ตรวจสอบ
ได
กิจกรรมเผยแพรเอกสารความรู
12 เรื่อง/ปH
เกี่ยวกับการป-องกันและปราบปราม
การทุจริตแกบุคลากรในสังกัด
กิจกรรมการจัดทําชองทางในการ
ติดตอสื่อสารแจงขาวขอรองเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมสรางความรูความเขาใจ
และรณรงคตอตานการทุจริต

จํานวนชองทางแจงเรื่อง
รองเรียนการทุจริต อยาง
นอย 4 ชองทาง
เจาหนาที่พัฒนาชุมชนและ
กลุมองคกร/เครือขาย ไม
นอยกวารอยละ 95 มีความ
ตื่นตัวไมยอมรับและตอตาน
การทุจริตทุกรูปแบบ

เปาหมาย
ดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
คน
5
การดําเนินการ กรณีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมี
พฤติกรรมในทางทุจริตมีการ
ดําเนินการอยางถูกตอง
รวดเร็ว

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

นครปฐม

คน

33

บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน
อยางมีคุณธรรม จริยธรรม
โปรงใส ตรวจสอบได

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

นครสวรรค

-

-

การจัดซื้อจัดจางของ
หนวยงานโปรงใสตรวจสอบ
ได

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

นครสวรรค

คน

44

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

นครสวรรค

ชองทาง

4

เจาหนาที่ สนง.ปภ.จ.นว.
ไดรับความรูเกี่ยวกับการ
ป-องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
ประชาชนสามารถรองเรียน
การทุจริตไดโดยสะดวก

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

นครสวรรค

คน

100

เจาหนาที่พัฒนาชุมชน และ
กลุมองคกร/เครือขาย ตื่นตัว
ไมยอมรับและตอตานการ
ทุจริตทุกรูปแบบ

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

นครสวรรค

103
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

99

ตัวชี้วัด

การขับเคลื่อนงานจริยธรรม และ
การเสริมสรางวินัยขาราชการของ
จังหวัด
100 โครงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
การป-องกันปราบปรามการทุจริตฯ
เผยแพรผานชองทางตาง ๆ เชน
เว็บไซตของ สนง.ปภ.จ.ปทุมธานี
และนิทรรศการ เปWนตน

รอยละของการกระทําผิด
วินัยของเจาหนาที่เกิดขึ้น
เทียบกับปH 2560
จํานวนครั้งในการเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับการป-องกัน
ปราบปรามการทุจริตฯ

101 จํานวนเจาหนาที่ของรัฐใน
สํานักงานฯ ไดรับทราบประกาศ
วาระดานการป-องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
102 จํานวนขาราชการที่ไดรับการ
สงเสริมใหเขารวมกิจกรรมทาง
ศาสนาของจังหวัดและกรมฯ
103 จํานวนชองทางใหภาคประชาชน
เขารองเรียนเสนอแนะใหขอมูล
อยางนอย 3 ชองทาง
104 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการใหบริการ
เพื่อป-องกันและตอตานการทุจริต

เปาหมาย
ดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
หนวย
80 ไมเกินรอยละ 1
จํานวน
ครั้ง

12

บุคลากรในสังกัดมีความ
ตระหนักถึงความถูกตอง

คน

25

เจาหนาที่นําหลักศาสนามา
ประยุกตใชใหเกิดผลในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น
มีชองทางใหประชาชนเขา
รองเรียน

คน

25

ชองทาง

3

คน

90

ขาราชการและลูกจางเขา
อบรมไมนอยกวารอยละ 80

ดําเนินการเผยแพรความรู
เกี่ยวกับการป-องกัน
ปราบปรามการทุจริต ทาง
ชองทางตางๆ รวม 9 ครั้ง
ดังนี้
1.เผยแพรขอมูลความรู
เกี่ยวกับการป-องกันฯ ทาง
เว็บไซดของสํานักงาน
ป-องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดปทุมธานี จํานวน
6 ครั้ง
2.จัดนิทรรศการ โดย
สอดแทรกการใหความรู
เกี่ยวกับป-องกันฯ ใหกับ
ประชาชนที่เขารวมชม
นิทรรศการดวย จํานวน
3 ครั้ง
เจาหนาที่ของรัฐใน
สํานักงานฯ ทุกคนรับทราบ
ประกาศวาระจังหวัด นําไป
ปฏิบัติ
เจาหนาที่ของรัฐใน
สํานักงานฯ ทุกคนละอาย
ใจและเกรงกลัวตอบาป
เจาหนาที่มีความระมัดระวัง
ในการทํางานหรือบริการ
ประชาชน
-

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

10,000

10,000

-

ไมใชงบประมาณ

-

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ปทุมธานี

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ปทุมธานี

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ปทุมธานี

-

50,000

50,000

ยกเลิก

ปราจีนบุรี

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
ไมใชงบประมาณ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

นาน
ปทุมธานี

104
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

105 ฝEกอบรมเสริมสรางความรูระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่ วของกับผลประโยชน
ทับซอน
106 เสริมสรางจริยธรรม : อบรมเชิง
ปฏิบัติการ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560
107 การดําเนินงานของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา ในการ
สอดสอง เสนอแนะ สงเสริมการ
ปฏิบัติภารกิจของหนวยงานภาครัฐ
108 การสรางองคกรแหงการเรียนรู
(Learning Organization) ดานการ
ป-องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
1. ประชาสัมพันธแจงเวียนความรู
ดานการป-องกันการทุจริต
2. ประชุมใหความรูดานการป-องกัน
การทุจริตฯ ใหแกบุคลากร
3. ผูบังคับบัญชาขับเคลื่อนวินยั
และการรักษาวินยั ตามพันธสัญญา
โดยใชเปWนเครื่องมือในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนในแตละรอบ
การประเมิน
109 ฝEกอบรม/จัดประชุมถายทอด
องคความรูดานการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
เสริมสรางคานิยมสุจริตใหแก
บุคลากรสังกัด อปท.
110 โครงการฝEกอบรมขาราชการบรรจุ
ใหมและยายมาปฏิบัติหนาที่จังหวัด
พิจิตร ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.
2561

ตัวชี้วัด
รอยละ 95 ของผูเขารับการ
อบรมมีความรูความเขาใจ
ระเบียบฯ
-

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
คน
65

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ปราจีนบุรี

บุคลากรในสังกัดมีความรู
ความเขาใจ พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
มีการบริหารราชการเปWนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล

-

5,000

5,000

5,000

พะเยา

-

85,000

-

85,000

พังงา

บุคลากรไดรับความรูดาน
การป-องกันทุจริต

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

พังงา

คน

65

ความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนสอดสองฯ

ครั้ง

1

จํานวนครั้งของการ
ประชาสัมพันธ/การประชุม/
การนําไปเปWนเครื่องมือการ
ประเมิน

ครั้ง/ปH

12/1

จํานวนโครงการ

โครง
การ
/ปH

1

บุคลากร อปท. ไดรับความรู
ดานการป-องกันทุจริต

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

พังงา

ผูเขารับการอบรมมีความรู
ในเรื่องยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัดและการปฏิบัติ
ราชการโดยยึดหลักความ

คน

100

ผูเขารับการอบรมนําความรู
ที่ไดรับไปใชในการ
ปฏิบัติงานใหเปWนไปตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา

-

100,000

100,000

100,000

พิจิตร

105
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

สุจริตเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอย
ละ 75
111 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของสํานักงานจังหวัดพิจิตร
ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2561

112 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของสํานักงานจังหวัดพิจิตร
ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2561

113 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ฝjายปกครองจังหวัดพิจิตร ประจําปH
งบประมาณ พ.ศ. 2561

114 โครงการ พช.พิจิตร รวมรณรงค
สงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน
เทศกาลเขาพรรษา

1. บุคลากรสํานักงาน
จังหวัดพิจิตรมีความรูความ
เขาใจในบทบาทอํานาจ
หนาที่ภารกิจเพิ่มขึ้น
2. บุคลากรสํานักงาน
จังหวัดพิจิตรมีความรูความ
เขาใจในเรื่องธรรมาภิบาล
เพิ่มขึ้น
1. บุคลากรสํานักงาน
จังหวัดพิจิตรมีความรูความ
เขาใจในบทบาทอํานาจ
หนาที่ภารกิจเพิ่มขึ้น
2. บุคลากรสํานักงาน
จังหวัดพิจิตรมีความรูความ
เขาใจในเรื่องธรรมาภิบาล
เพิ่มขึ้น
บุคลากรฝjายปกครอง
รับทราบแนวทางปฏิบัติงาน
ตามนโยบายสําคัญของ
รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
ยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด และการปฏิบัติ
ราชการโดยยึดหลักความ
สุจริต
มีผูเขารวมกิจกรรมไมนอย
กวารอยละ 85

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
จังหวัด โดยมีความสุจริต
โปรงใส ปราศจาก
ผลประโยชนทับซอน
บุคลากรสํานักงานจังหวัด
พิจิตรนําความรูที่ไดรับมาใช
ในการปฏิบัติงาน โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

200,000

200,000

110,040

พิจิตร

คน

60

คน

60

บุคลากรสํานักงานจังหวัด
พิจิตรนําความรูที่ไดรับมาใช
ในการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

-

119,040

119,040

110,800

พิจิตร

คน

160

บุคลากรฝjายปกครองนํา
ความรูที่ไดรับไปใชในการ
ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความ
สุจริต

-

125,000

125,000

125,000

พิจิตร

คน

77

- เจาหนาที่พัฒนาชุมชนยึด
หลักคุณธรรมจริยธรรมตาม
ประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือนเปWน
สําคัญในการปฏิบัติงาน

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

พิจิตร

106
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

115 โครงการฝEกอบรมเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวของ ประจําปH
งบประมาณ พ.ศ. 2561

116 การจัดตั้งเครือขายสวนราชการ
คุณธรรมตามโครงการสงเสริม
จังหวัดคุณธรรม

117 สรางเสริมจิตสํานึกบริการพัฒนา
งาน พัฒนาคน โปรงใส ตรวจสอบ
ได ไมทุจริต

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

1. บุคลากรของ อปท. ไดรับ
คน
ทราบหลักการแนวคิด และ
วิธีปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจางฯ พ.ศ. 2560
2. บุคลากรของ อปท. มี
ความรูความเขาใจแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบ กค. วา
ดวยหลักเกณฑการจัดซื้อจัด
จางฯ พ.ศ. 2560
3. บุคลากรของ อปท. มี
ความรูความเขาใจขั้นตอน
วิธีการปฏิบัติในการจัดหา
พัสดุ
มีเครือขายสวนราชการ
สวน
คุณธรรมที่สวนราชการสวน ราชการ
ภูมิภาคทุกสวนเขารวม
สวน
เครือขาย
ภูมิภาค

300

- เจาหนาที่ในหนวยงานมี
ความรูเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่ วของกับการ

98

คน

33

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
- เจาหนาที่พัฒนาชุมชนได
นําหลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาสูการปฏิบัติ
ในวิถีชีวิตไดอยางเหมาะสม
- เจาหนาที่พัฒนาชุมชนมี
ความรูความเขาใจใน
บทบาทหนาทีแ่ ละการ
ปฏิบัติงานในหนาทีโ่ ดยใช
คุณธรรมจริยธรรม
การจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุของ อปท.
เปWนไปอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ และถือปฏิบัติ
เปWนไปในแนวทางเดียวกัน

- สวนราชการสวนภูมิภาค
ปฏิบัติราชการภายใตอัต
ลักษณรวมและหลักธรรมาภิ
บาล
- ประชาชนผูรับบริการจาก
สวนราชการสวนภูมภิ าค
ไดรับบริการที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น
- สํานักงานที่ดินจังหวัด
มุกดาหารปราศจากการ
ทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติ

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

66,800

66,800

66,800

พิจิตร

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

พิจิตร

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

มุกดาหาร

107
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

118 โครงการปลูกจิตสํานึกและ
เสริมสรางสมรรถนะดานการพัสดุ
ใหแกบุคลากร
119 โครงการอบรมเพื่อเสริมสราง
จิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม
วินัย และธรรมาภิบาลสําหรับ
บุคลากร
120 โครงการจัดการองคความรูดานการ
ป-องกันและปราบปรามการทุจริต

121 โครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของสํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
มุกดาหาร เพื่อสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมขาราชการ สํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
มุกดาหาร และเรียนรูแนวทาง
สงเสริมการทองเที่ยวของทองถิ่น
ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ป-องกันและปราบปรามการ
ทุจริตไมนอยกวารอยละ 80
ของบุคลากรในหนวยงาน
- ผลคะแนนการประเมิน
จากแบบสอบถามของ
ประชาชนผูรับบริการผาน
เกณฑไมนอยกวารอยละ 80
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80
2. ผูเขารวมโครงการมี
ความรูความเขาใจเกีย่ วกับ
พัสดุเพิ่มขึ้นรอยละ 80
จํานวนผูเขาอบรมมีความรู
ความเขาใจไมนอยกวารอย
ละ 80 ของผูเขาอบรม
ทั้งหมด
จํานวนผูเขาอบรมมีความรู
ความเขาใจ ดานการป-องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ไมนอยกวารอยละ 80 ของ
ผูเขาอบรมทั้งหมด
1.จํานวนผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80
2.ผูเขารวมโครงการมี
ความรูความเขาใจเกีย่ วกับ
ประมวลจริยธรรมของ
ขาราชการพลเรือนและแนว
ทางการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 80

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

50,000

50,000

50,000

มุกดาหาร

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

มุกดาหาร

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

มุกดาหาร

-

26,500

26,500

26,500

มุกดาหาร

ราชการของเจาหนาที่รัฐ
- ประชาชนมีความพึงพอใจ
ตอการปฏิบัติราชการของ
เจาหนาที่ของรัฐ

คน

45

คน

23

คน

23

คน

20

บุคลากรในสํานักงานมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ
ไดอยางครบถวนและถูกตอง
ลดปIญหาการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ
บุคลากรสํานักงาน ปภ.
จังหวัดมุกดาหารมีความรู
ความเขาใจ มีจิตสํานึกดาน
คุณธรรม จริยธรรมวินยั
และธรรมาภิบาล
บุคลากรสํานักงาน ปภ.
จังหวัดมุกดาหารมีความรู
ความเขาใจ ดานการป-องกัน
และปราบปรามการทุจริต
บุคลากรในสํานักงานมีความรู
ความเขาใจในการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมโดยมี
คุณลักษณะเปWนขาราชการยุค
ใหมที่ยึดมั่นในความถูกตอง
ชอบธรรม มีคุณธรรม และ
จริยธรรม มีหลักธรรมทาง
พระพุทธ-ศาสนาเปWน
เครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจ
ในการดําเนินชีวิต เรียนรู
แนวทางการสงเสริม

108
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

122 การใชสื่อวีดีทัศนเพื่อสรางความ
ตระหนักในดานความซื่อสัตยสุจริต

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

- จํานวนผูเขารวมโครงการ
รอยละ 100
- จํานวนเครือขายดานการ
ป-องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเพิ่มขึ้นรอยละ 100
- รอยละ 100 ที่เพิ่มขึ้นของ
บุคลากรรวมตานทุจริต
123 โครงการสํานักงานที่ดินโปรงใสใสใจ เจาหนาที่มีความตระหนักใน
บริการ
การบริการ
124 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม รอยละ 90

คน

คน

40

125 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
สําหรับบุคลากรจังหวัดลําพูน
126 โครงการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับ
การรักษาวินัยในการปฏิบัติของ
ขาราชการสวนทองถิ่น
127 โครงการเสริมสรางพัฒนาความรู
เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุใหแก
ขาราชการสวนทองถิ่น

จํานวนผูเขารวมโครงการ

คน

130

จํานวนผูเขารวมโครงการ

คน

100

จํานวนผูเขารวมโครงการ

คน

120

คน

145

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
การทองเที่ยวของทองถิ่น
และการทํางานใหบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป-าหมาย
- กฟจ.มุกดาหารปราศจาก
การทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการเจาหนาที่ของรัฐ
- ประชาชนมีความพึงพอใจ
ตอการปฏิบัติราชการของ
เจาหนาที่ของรัฐ

8,600 ไมเรียกรับประโยชน
เจาหนาที่พัฒนาชุมชนมี
ความรู ความเขาใจ ทัศนคติ
และประพฤติปฏิบัติตนเปWน
ขาราชการที่ดีและอยูใน
สังคมอยางเกื้อกูล
หนวยงานมีความสามัคคี มี
พฤติกรรมตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมที่กําหนดไวใน
ประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือนและ
จรรยาขาราชการกรมการ
พัฒนาชุมชน
ขาราชการสวนทองถิ่นที่
ไดรับความรูเกี่ยวกับการ
รักษาวินยั
ขาราชการสวนทองถิ่นที่
ไดรับความรูดานการพัสดุ

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

มุกดาหาร

-

ไมใชงบประมาณ

-

ลพบุรี

-

5,000

5,000

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
5,000

ลพบุรี

-

80,000

80,000

69,960

ลําพูน

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ลําพูน

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ลําพูน

109
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

128 โครงการปฏิบัติธรรมของขาราชการ จํานวนผูเขารวมโครงการ
และเจาหนาที่สํานักงานที่ดินจังหวัด
129 สงเสริมความโปรงใสในระบบจัดซื้อ
จัดจางของหนวยงาน
130 เผยแพรความรูเกี่ยวกับการป-องกัน
และปราบปรามการทุจริต

วิธีการดําเนินการจัดซื้อจัด
จาง
วิธีการเผยแพรความรูฯ

131 โครงการรณรงคเพื่อป-องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของสํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดลําพูน

ความสําเร็จในการรับรูและ
รวมดําเนินการรณรงคเพื่อ
ป-องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาที่ในสังกัด
จํานวนผูเขารวมโครงการฯ

132 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ของอําเภอเมืองลําพูน
133 โครงการเสริมสรางคานิยมความ
ซื่อสัตยสุจริตใหแกอาสาสมัครป-องกัน
ภัยฝjายพลเรือนในการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
134 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สรางวัฒนา
ธรรมตอตานการทุจริตและการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการ
เปWนขาราชการที่ดี จังหวัด
สมุทรปราการ ปH 2560”
หลักสูตรที่ 1 อบรม เชิงปฏิบัติการ
(WorkShop) “สมุทรปราการ ใส
สะอาดสรางสังคมที่ไมทนตอการ
ทุจริต”
หลักสูตรที่ 2 ปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต “ปากน้ําสัญจร สุจริต
ตามรอยพอ อยูอยางพอเพียง”

เปาหมาย
ดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
คน
30 ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก
ในหลักคุณธรรม รวมตอตาน
การทุจริต
ครั้ง
2
เกิดความโปรงใสในการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ครั้ง
4
บุคลากรมีความรูเกี่ยวกับ
การป-องกันและปราบปราม
การทุจริตเพิ่มมากขึ้น
คน
30 เจาหนาที่ในสังกัดทุกคนรวม
ดําเนินการรณรงคเพื่อ
ป-องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ลําพูน

-

ไมใชงบประมาณ

-

ลําพูน

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ลําพูน

ลําพูน

คน

50

บุคลากรมีความรูในเรื่อง
กฎระเบียบสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ลําพูน

จํานวนครั้งของการเขารวม
อบรมของ อปพร.

ครั้ง

1

มีเครือขายการป-องกันการ
ทุจริตเพิ่มขึ้น

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ลําพูน

- ขาราชการถูกรองเรียน
กรณีฝjาฝ•นจริยธรรมและ
จรรยาขาราชการไมเกินรอย
ละ 3
- ขาราชการไดรับการ
ฝEกอบรมดานคุณธรรม
จริยธรรม ไมนอยกวา 200
คน

คน

-

800,000

800,000

772,839

สมุทรปราการ

1,450 - จํานวนขาราชการ ถูก
รองเรียนกรณีฝjาฝ•น
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ขาราชการลดลง
- การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
โปรงใสสามารถตรวจสอบได

110
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

135 โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
งบประมาณสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสิงหบุรี
136 โครงการคัดเลือกคนดี ศรี พช.

137 โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชน
ดานการป-องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
138 เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม

139 สงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเขารวม
การประชุม อบรม สัมมนาใน
หลักสูตรตาง ๆ ที่เกีย่ วกับการ
ป-องกันและแกไขปIญหาการทุจริต
140 โครงการพัฒนาศักยภาพกํานัน
ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน
และบริการประชาชน (สงเสริม
ความรูคุณธรรมจริยธรรมแกกํานัน
ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน)
141 โครงการฝEกอบรมใหความรูแก
บุคลากรของอําเภอพรหมบุรี
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม

เปาหมาย
ดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
รอยละ 80 ของเจาหนาที่
ครั้ง
1
ผลการเบิกจายงบประมาณ
พัฒนาชุมชนจังหวัดสิงหบุรี
เปWนไปตามเป-าหมาย ตาม
มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชจายงบประมาณ และ
การใชจายงบประมาณ ปH
ระเบียบที่เกี่ยวของ
พ.ศ. 2561
บุคลากรของสํานักงาน
ครั้ง
1
บุคลากรของสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด
พัฒนาชุมชนจังหวัดสิงหบุรี
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
คุณธรรม จริยธรรมและ
เปWนขาราชการที่ประพฤติ
จรรยาขาราชการไดรับการ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
คัดเลือกเปWนคนดี ศรี พช.
จริยธรรม
60 คน/รุน
จํานวน
3
- ประชาชนไดรับความรูและ
ครั้ง
ตระหนักดานการลดความ
หรือรุน
เสี่ยงภัยและการป-องกัน
ที่อบรม
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
จํานวนครั้ง
ครั้ง
1
บุคลากรของหนวยงาน
เขาใจหลักธรรมาภิบาลและ
นําคุณธรรมมาใชในการ
ปฏิบัติราชการ
จํานวนบุคลากรที่ไดรับการ
ครั้ง/ปH
1
บุคลากรในสังกัดมีความรู
ฝEกอบรม
ความเขาใจเกี่ยวกับการ
ป-องกันและแกไขปIญหาการ
ทุจริต
กํานันผูใหญบานและ
คน
1140 กํานัน ผูใหญบาน และ
คณะกรรมการหมูบาน เขา
คณะกรรมการหมูบานไดรับ
รวมโครงการทุกหมูบาน
การสงเสริมดานคุณธรรม
(105 หมูบาน) จํานวน
จริยธรรม เพื่อนําไปใชเปWน
1,140 คน
หลักในการดําเนินชีวิตและ
การปฏิบัตหิ นาที่
รอยละของบุคลากรที่เขารับ
คน
100 ผูเขารับการอบรมมีความรู
การอบรมมีความรูความ
ความเขาใจเกีย่ วกับการ
เขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ป-องกันและปราบปรามการ

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

สิงหบุรี

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

สิงหบุรี

-

150,000

150,000

150,000

สิงหบุรี

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

สิงหบุรี

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

สิงหบุรี

-

200,000

200,000

200,000

สิงหบุรี

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

สิงหบุรี

111
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรฐานและการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี ไมนอย
กวารอยละ 80
142 กิจกรรมเขาวัดฟIงธรรมรวมกิจกรรม จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
ทางศาสนาเพื่อขัดเกลาจิตใจให
ประพฤติดีมีศีลธรรม

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

หลักธรรมและการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

143 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของที่ทาํ
การปกครองจังหวัดและอําเภอ
ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขาราชการที่ทําการปกครอง
จังหวัดและอําเภอไดรับการ
พัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

144 กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตาน จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
การทุจริตของผูบริหารและบุคลากร
ในสังกัด

กิจ
กรรม

1

คน

100

คน

25

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
ทุจริตและนําไปใชในการ
ปฏิบัติหนาที่ใหมีความ
ถูกตองตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ
-ขาราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจางประจํา และ
ลูกจางชั่วคราวสังกัด
สํานักงานจังหวัดสุโขทัย
จํานวน 47 คน เขารวม
กิจกรรมทางศาสนา โดย
วิธีการทําบุญ ถวายสังฆทาน
สวดมนต ปฏิบัตธิ รรมที่วัด
จํานวน 4 ครั้ง และตลอด
ปHงบประมาณ
ขาราชการที่ทําการปกครอง
จังหวัด และทุกอําเภอใน
จ.สุโขทัย รวม 100 คน
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
และประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานดานตาง ๆ เชน
การปฏิบัติงานตามระเบียบ/
กฎหมายที่เกีย่ วของ การ
ดําเนินการโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จ.สุโขทัย รวมกับสํานักงาน
ป.ป.ช. ประจําจังหวัดสุโขทัย
จัดงานวันตอตานการทุจริต
และคอรรัปชันสากล จ.
สุโขทัยเพื่อประกาศ
เจตจํานงตอตานการทุจริต
ของผูบริหารและบุคลากร
ในสังกัด รวมทั้งหนวยงาน
ทุกภาคสวนที่เกีย่ วของ

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

สุโขทัย

-

5,000

5,000

5,000

สุโขทัย

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

สุโขทัย

112
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

145 กิจกรรมยกยองชมเชยบุคลากรผู
ประพฤติตนเปWนผูสุจริต

จํานวนผูเขารวมกิจกรรม

คน

10

146 กิจกรรมการเผยแพร “ประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือน” ไปสู
การปฏิบัติ

ขาราชกาพลเรือนยึดมั่นใน
จริยธรรมยืดหยัดกระทําใน
สิ่งที่ถูกตอง เปWนธรรม

ครั้ง

1

147 ผูวาขาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี
ประกาศเจตจํานงในการบริหารงาน
ดวยความซื่อสัตยสุจริต

ขาราชกาพลเรือนในสังกัด
รับทราบถึงประกาศ
เจตจํานงของผูบริหารของ
จังหวัดไมนอยกวา รอยละ
80

ครั้ง

1

148

ผูเขารวมโครงการเปWน
เครือขายตรวจสอบ เฝ-า
ระวัง และสงเสริมการมีสวน
รวมจากทุกภาคสวนเพื่อป-อง
กินมิใหเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบตอการ
ปฏิบัติราชการขององคกร

คน

100

โครงการอบรมใหความรูการเปWน
เครือขาย ตรวจสอบ เฝ-าระวัง และ
สงเสริมจากทุกภาคสวนเพือ่ ป-องกัน
มิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบตอการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่
จังหวัดนครปฐม

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
ภาคประชาชน ภาคประชา
สังคม รวม 450 คน
จ.สุโขทัยจัดกิจกรรมยกยอง
ชมเชยบุคลากรผูประพฤติ
ตนเปWนผูสุจริต เชน การ
มอบรางวัลขาราชการพล
เรือนดีเดน ประจําปH 2561
ในเวทีประชุมคณะกรมการ
จังหวัด ประจําเดือน เม.ย.
2561
ขาราชการเกิดสํานึก ลึกซึ้ง
และเที่ยงธรรมในหนาที่ ผดุง
เกียรติและศักดิ์ศรีของ
ขาราชการอันควรแกความ
ไววางใจและเชื่อมั่นของ
ประชาชนและดํารงตนตั้งมั่น
เปWนแบบอยางที่ดีงาม
ทุกสวนราชการและ
ประชาชนทั่วไปในจังหวัดสุ
ราษฎรธานีรับทราบถึง
ประกาศเจตจํานงในการ
บริหารงานดวยความซื่อสัตย
สุจริตของผูวาราชการ
จังหวัดสุราษฎรธานีจาก
ชองทางตาง ๆ ไมนอยกวา
3 ชองทาง
ผูเขารวมโครงการดังกลาว
สามารถนําความรูไปใชใน
การเปWนครือขายนําความรู
ไปใชในการเปWนเครือขาย
ตรวจสอบ เฝ-าระวัง เพื่อ
ป-องกันมิใหเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบในการ

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

สุโขทัย

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

สุราษฎรธานี

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

สุราษฎรธานี

-

5,000

5,000

5,000

นครปฐม

113
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

ปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่
จังหวัดนครปฐม ไมต่ํากวา
รอยละ 80
ยุทธศาสตร5ที่ 1 “สร:างสังคมที่ไม8ทนต8อการทุจริต”
กลยุทธ5ที่ 3 ประยุกต5หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปAนเครื่องมือต:านทุจริต
1
โครงการสงเสริมใหบุคลากรตาม
จํานวนกิจกรรมเสริมสราง
กิจ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความรู 1 กิจกรรม
กรรม
2
กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการ
ระดับความสําเร็จของการ
กิจกรร
พระราชดําริ ตามรอยเบื้องพระยุคล ดําเนินโครงการศึกษาดูงาน
ม
บาท และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3

4

โครงการอบรม/สัมมนาการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสงเสริมใหมีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาขาราชการ ให
ความรูเกี่ยวกับวินัย ประมวล
จริยธรรม
โครงการใหความรู “การปฏิบัติตาม
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” (เปWนการสอดแทรกเปWน
หัวขอการบรรยายในการอบรม
หลักสูตรตาง ๆ)

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการอบรมพัฒนา
บุคลากรสรางจิตสํานึก
คุณธรรม จริยธรรม
จํานวนครั้งที่มีการจัด
บรรยายใหความรู

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

ปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่
จังหวัดนครปฐม
1

-

-

ไมใชงบประมาณ

-

1

- จัดโครงการพัฒนาบุคลากร
สรางจิตสํานึกคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยา
ขาราชการ เมื่อวันที่ 3
เมษายน 2561 ณ หอง
ประชุม 1 ปภ. มีผูเขารวม
โครงการจํานวน 120 คน
โดยมีวิทยากร 2 ทาน
มาบรรยายใหความรู เรื่อง
มาตรการกลไกและการวาง
ระบบการป-องกันการทุจริต
และผลประโยชนทับซอน
และ เรื่อง การสรางจิตสํานึก
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาขาราชการ
- จัดโครงการพัฒนาบุคลากร
สรางจิตสํานึกคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยา
ขาราชการ เมื่อวันที่ 3
เมษายน 2561

-

50,300

--

-

กิจกรร
ม

1

ครั้ง

8

ผูเขารับการอบรมไดรับ
ความรูความเขาใจมากยิ่งขึ้น

50,300

ดําเนินการ
แลวเสร็จ
50,300

ทด.
ปภ.

50,000

50,000

50,000

ปภ.

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

กปภ.

114
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5

โครงการภูมิปIญญาทองถิ่นตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6

โครงการเพาะกลาคุณธรรมนอมนํา
ความพอเพียง

7

การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชใหเกิดผล
ในทางปฏิบัติ
อบรมในโครงการการสราง
ภูมิคุมกันการทุจริตดวยมิติทาง
ศาสนาและเศรษฐกิจพอเพียงในทุก
ภาคสวน

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
ขาราชการ พนักงานราชการ และ
เจาหนาที่ในสังกัดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
สงเสริมการปฏิบัติงานและการ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

8

9

10

ตัวชี้วัด
- ครูและนักเรียนสามารถนํา
ความรูมาขยายผลใน
สถานศึกษา 80 %
- ครูและนักเรียนสังกัดเมือง
พัทยา อยูบนพื้นฐานของ
ความสมดุลของชีวิต
ผูเขารวมโครงการ ไมนอย
กวา รอยละ 80

เปาหมาย
ดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
คน
บุคลากรทางการศึกษามี
ความรูและดํารงตนตามหลัก
ปรัชญาพอเพียงและสามารถ
ขยายผลสูนักเรียนได
คน

50

มีแผนการจัดฝEกบุคลากรใน
หนวยงานใหเขาใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวนบุคลากร

คน

20

คน

300

รอยละของกลุมเป-าหมาย
เขารวมกิจกรรม

รอยละ

80

ครั้ง

6

จํานวนครั้งที่มีการถายทอด
ความรู

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

100,000

100,000

70,185
(ดําเนินการแลว
เสร็จ)

เมืองพัทยา

เยาวชนไดรับการปลูกฝIง
เรื่องคุณธรรมและความ
พอเพียง
จัดใหมีการฝEกอบรมดาน
เศรษฐกิจพอเพียง

-

20,000

20,000

20,000

กาญจนบุรี

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชัยนาท

1.กิจกรรมการสราง
ภูมิคุมกันการทุจริตดวยมิติ
ทางศาสนา และเศรษฐกิจ
พอเพียงในทุกภาคสวน 2
ครั้ง ณ วัดแสงแกวโพธิญาณ
และศูนยการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ โดยมีผูเขารวม
จํานวน 350 คน
2.การอบรมและศึกษาดูงาน
ณ ศูนยการศึกษาการพัฒนา
อาวคุงกระเบนอัน
เนื่องมาจากพระราชริ
จ.จันทบุรี ผูเขารวม 55 คน
กลุมเป-าหมายมีความรูความ
เขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

-

1,000,000

1,000,000

670,965

เชียงราย

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชุมพร

ขาราชการและเจาหนาที่
ของรัฐในหนวยงาน มีความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับหลัก

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ตาก

115
ที่

11

12

13

14

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

สงเสริมการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เสริมสรางความรูความ
เขาใจแกบุคลากรสํานักงานที่ดิน
จังหวัดนครปฐม สาขาบางเลน ให
ประยุกตใชหลักปรัชญาฯ ดังกลาว
มาปรับใช ในการกลอมเกลาทาง
สังคม และปฏิบัติงานตอตานการ
ทุจริต
สงเสริมใหมีการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยนอมนําพระราชดํารัสของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในโอกาสตาง ๆ มา
เปWนหัวขอในการประชุม
เสริมสรางจิตสํานึก คานิยมให
หนวยงานภาครัฐบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
- สงเสริมการปฏิบัติงาน โดยจัดใหมี
การสอนแนะการเรียนรู และปฏิบัติ
ตามหลักธรรม จริยธรรม หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวินัย
แกบุคลากรภายในหนวยงาน
จัดพิมพหนังสือคูมือการพัฒนา
ตําบลและทองถิ่นไปสูสังคมสุจริต
และคูมือการพัฒนาตําบลและ
ทองถิ่นไปสูสังคมวิถีชีวิตพอเพียง

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

จํานวนกิจกรรมเสริมสราง
ความรูเกี่ยวกับการดําเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

กิจกรร
ม

3

รอยละของเจาหนาที่ที่
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รอยละ
90

ครั้ง

12

รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
บุคลากรที่เขารวมกิจกรรมมี
ความเขาใจและนําไป
ประยุกตใชรอยละ 80

คน

25

กลุมเป-าหมายที่ไดรับคูมือฯ
มีความรูความเขาใจการ
พัฒนาตําบลและทองถิ่นไปสู
สังคมสุจริต และคูมือการ
พัฒนาตําบลและทองถิ่นไปสู
สังคมวิถีชีวิตพอเพียงไมนอย
กวารอยละ 80 ของจํานวน
กลุมเป-าหมาย

เลม

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และนําไปใชในการ
ปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต
ผูเขารวมกิจกรรมนําความรู
ที่ไดรับไปปรับใชในการ
ดําเนินชีวิต

เจาหนาที่ไดนอมรับหลัก
ปรัชญาฯ ร. 9ไปใชใน
ชีวิตประจําวัน

1. เจาหนาที่มีความรู
ความสามารถในการ
ใหบริการประชาชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ประชาชนผูมารับบริการ
ไดรับความสะดวก รวดเร็ว
และมีความพึงพอใจในการ
บริการมากยิ่งขึ้น
4,000 มีเครื่องมือในการดําเนินงาน
ไปสูเป-าหมาย จํานวน
4,000 เลม

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

นครปฐม

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

นครปฐม

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ปทุมธานี

-

350,000

350,000

350,000

ประจวบคีรีขันธ

116
ที่
15

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ปฏิบัติธรรมของขาราชการ
สํานักงานที่ดินจังหวัดพังงา/สาขา/
อําเภอ
- จัดใหมีกจิ กรรมเขาวัด ปฏิบัติ
ธรรม สวดมนต นั่งสมาธิ เจริญจิต
ภาวนา ดําเนินชีวิตแบบพอเพียง
พัฒนาหมูบานตนแบบตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
บูรณาการ
- จัดประชุมใหความรูแนวทางการ
ดําเนินงาน
งานคนพิจิตรสานตอที่พอทํา

มีผูเขารวมกิจกรรมไมนอย
กวารอยละ 80 ของ
ขาราชการฯ ทั้งหมด

18

โครงการฝEกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรของสํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัดพิจิตร ตาม
การทรงงานของพอ ประจําปH
งบประมาณ พ.ศ. 2561

19

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
ขาราชการ พนักงานราชการ และ
เจาหนาที่ในสังกัดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เสริมสรางความรูเกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
อําเภอเมืองลําพูน

16

17

20
21

-

เปาหมาย
ดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
คน
46 ผูเขารวมมีจิตสํานึกคุณธรรม
จริยธรรม

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

พังงา

ครั้ง

1

-

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

พังงา

มีผูเขารวมงานไมนอยกวา
รอยละ 85

คน

1500

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

พิจิตร

- เสริมสรางความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักการและ
แนวคิดตามหลักการทรงงาน
- นําหลักการทรงงานมา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
และดํารงชีวิต
รอยละของกลุมเป-าหมาย
เขารวมกิจกรรม

คน

33

ผูเขารวมงานมีความเขาใจ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและนําความรูที่
ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน
บุคลากรนําความรูมาปรับใช
ในองคกร ทําใหผูรับบริการ
เกิดความพึงพอใจ และทําให
การปฏิบัติงานราชการมี
ประสิทธิภาพ

-

71,000

71,000

56,840

พิจิตร

รอยละ

80

กลุมเป-าหมายมีความรูความ
เขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชุมพร

จํานวนกิจกรรมเสริมสราง
ความรูฯ

คน

70

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ลําพูน

จํานวนผูเขารวมโครงการ

คน

150

ผูเขารวมกิจกรรมเกิดความ
เขาใจและนําความรูไปปรับ
ใชในการดําเนินชีวิต
บุคลากรที่ไดรับความรูและ
นําแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานหรือใน
ชีวิตประจําวัน

-

20,000

20,000

-

ลําพูน

117
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

22

สงเสริมสนับสนุนการดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

23

โครงการขยายผลหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ

ตัวชี้วัด
จํานวนผูเขารับฟIงการ
ประชุมชี้แจง

เปาหมาย
ดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
คน
36 บุคลากรของหนวยงาน
สามารถนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชให
เกิดประโยชน
หมูบาน 50 ประชาชนในหมูบานมี
คุณธรรม ไมเกิดการทุจริตใน
การปฏิบัติงานในหมูบาน

จํานวนหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ยึดหลักคุณธรรม
เพื่อการดํารงชีวิต
ยุทธศาสตร5ที่ 1 “สร:างสังคมที่ไม8ทนต8อการทุจริต”
กลยุทธ5ที่ 4 เสริมพลังการมีส8วนร8วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส8วนเพื่อต8อต:านการทุจริต
1
โครงการเพิ่มศักยภาพและการมี
จํานวนครั้งที่ดําเนินการ
ครั้ง
94
สวนรวมของเครือขายอาสาสมัคร
สอดแทรกใหความรูเกีย่ วกับ
ป-องกันภัยฝjายพลเรือน (อปพร.)
การสอดสองเฝ-าระวังและ
หรือภาคประชาชนในการสอดสอง แจงเบาะแสการทุจริตและ
เฝ-าระวังและแจงเบาะแสการทุจริต ประพฤติมิชอบในการประชุม
และประพฤติ
ประชาคม อปพร.ระดับ
มิชอบของขาราชการและเจาหนาที่ จังหวัดและศูนยป-องกันและ
ในสังกัด
บรรเทาสาธารณภัยเขต
2
มาตรการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิมาจาก
สรางความโปรงใส และเปWน
ภาคประชาชนเปWนคณะกรรมการ
ธรรมในการบริหารงาน
พนักงานเมืองพัทยาซึ่งมีหนาที่
บุคคล
กํากับดูและการบริหารงานบุคคล
ของเมืองพัทยา
3 สรางเครือขายในการเฝ-าระวังการ
จํานวนเครือขายในการเฝ-า
เครือ
2
มีเครือขายในการเฝ-าระวัง
ทุจริตโดยบูรณาการทุกภาคสวนทั้ง ระวังการทุจริต
ขาย
การทุจริต
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม
4 โครงการเพิ่มศักยภาพและการมี
จํานวนครั้งที่ดําเนินการ
ครั้ง
1
มีเครือขายอาสาสมัครในการ
สวนรวมของเครือขายอาสาสมัคร
สอดแทรกความรูเกีย่ วกับ
สอดสองเฝ-าระวังการทุจริต
ป-องกันภัยฝjายพลเรือน (อปพร.)
การสอดสองเฝ-าระวังและ
และประพฤติมิชอบ
หรือ ภาคประชาชนในการสอดสอง แจงเบาะแสการทุจริตและ
เฝ-าระวังและแจงเบาะแสการทุจริต ประพฤติมิชอบแกอาสาและประพฤติมิชอบของขาราชการ สมัครป-องกันภัย (อปพร.)
และเจาหนาที่ในสังกัด

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

สิงหบุรี

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

สุพรรณบุรี

-

-

-

ยกเลิก

ปภ.

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

เมืองพัทยา

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชุมพร

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ชุมพร

118
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

5

กิจกรรมรวมกันสราง “จังหวัดใส
สะอาด อําเภอใสสะอาด และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใส
สะอาด” โดยกลไกประชารัฐ เนื่อง
ในวันตอตานคอรรัปชันแหงชาติ
2561

จํานวนบุคลากรทุกภาคสวน

6

กิจกรรมงานวันตอตานคอรรัปชัน
จํานวนบุคลากรทุกภาคสวน
สากลประเทศไทย วันที่ 9 ธันวาคม (1,000 คน)
2560

7

โครงการใหความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับ แนว
ทางการปฏิบัติราชการ เชน การ

จํานวนครั้งการใหความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับระเบียบ
ขอบังคับ แนวทางการ

เปาหมาย
ดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
คน
450 การจัดงานตอตานคอรรัปชั่น
สากลภายใต แนวคิด “Zero
Tolerance คนไทยไมทนตอ
การทุจริต” ในวันที่ 7
ธันวาคม 2561 ณ
หอประชุมสมเด็จยา
มหาวิทยาลัย แมฟ-าหลวง
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
จํานวนบุคลากรทุกภาคสวน
(1,068 คน)
คน
1,000 1) โครงการการสราง
ภูมิคุมกันการทุจริต ดวยมิติ
ทางศาสนาและเศรษฐกิจ
พอเพียงใน ทุกภาคสวน
2 รุน เป-าหมายผูเขารวม
โครงการฯ ทั้งสิ้น 291 คน
2) โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การอํานวย
ความเปWนธรรมการป-องกัน
แกไข ปIญหาการทุจริตและ
ปIญหาดานความมั่นคง อื่นๆ
เป-าหมายผูเขารวม
โครงการฯ 400 คน จํานวน
ผูเขารวมทั้งสิ้น 400 คน 3.)
โครงการเครือขายตานโกง
จังหวัด เชียงราย เป-าหมาย
ผูเขารวมโครงการฯ 300 คน
จํานวนผูเขารวมทั้งสิ้น 400
คน จํานวนผูเขารวมงาน
1,091 คน
จํานวน
5
ดําเนินการใหความรู ความ
ครั้ง
เขาใจเกี่ยวกับระเบียบ
ขอบังคับแนวทางการปฏิบัติ

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

400,000

400,000

400,000

เชียงราย

-

400,000

400,000

400,000

เชียงราย

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ปทุมธานี

119
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ชวยเหลือผูประสบภัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินใหกับหนวยงาน
ภายนอก องคกรระดับทองถิ่น
รวมทั้งประชาชนทั่วไป

ตัวชี้วัด
ปฏิบัติราชการ

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
ราชการ จํานวน ๗ ครั้ง
ดังนี้
๑.ดําเนินการเผยแพร
ระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยเงินทดรองราชการเพื่อ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ในเว็บไซดของสํานักงาน
ป-องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดปทุมธานี
๒. จัดทําหนังสือถึง
นายอําเภอในพื้นที่จังหวัด
ปทุมธานีเพื่อหารือแนวทาง
ใหความรูผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน กรณีเกิดภัย
พิบัติและมีการประกันภัย
๓. จัดทําหนังสือถึง
นายอําเภอในพื้นที่จังหวัด
ปทุมธานี เพือ่ ซักซอมแนว
ทางการปฏิบัตกิ ารรายงาน
เหตุดวนสาธารณภัย
๔. เจาหนาที่สํานักงานฯ
เปWนวิทยากรบรรยายให
ความรูเกี่ยวกับ ระเบียบเงิน
ทดรองราชการฯ วันที่ ๑๕
ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ
องคการบริหารสวนตําบล
เชียงรากใหญ เลขที่ ๘๘/๘
หมู ๕ ตําบลเชียงรากใหญ
อําเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน
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ที่

8

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

การไฟฟ-าสวนภูมภิ าคโปรงใส

ตัวชี้วัด

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ
รอยละ100
2. จํานวนเครือขายดานการ

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

คน

145

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
๕. เจาหนาที่สํานักงานฯ
เปWนวิทยากรบรรยายให
ความรูเกี่ยวกับ ระเบียบเงิน
ทดรองราชการฯ การ
สงเคราะหผูประสบภัย วันที่
๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ณ องคการบริหารสวนตําบล
คลองควาย อําเภอสามโคก
๖. เจาหนาที่สํานักงานฯ
เปWนวิทยากรบรรยายให
ความรูเกี่ยวกับกฏหมายที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ดานสาธารณภัย (พรบ.ป-อง
กันและบรรเทาสาธารณภัย
๒๕๕๐) วันที่ ๑๖ มีนาคม
๒๕๖๑ ณ สถานีดับเพลิง
คูคต (ปากทางลําลูกกา)
อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี
๗. หัวหนาสํานักงาน
ปภ.จ.ปทุมธานี เปWนวิทยากร
บรรยายใหความรูเกี่ยวกับ
ระเบียบอาสาสมัครป-องกัน
ภัยฝjายพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๓ เนื่องในวัน อปพร.
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ
หองประชุมหงสมังกร ชั้น
๑๒ เทศบาลนครรังสิต
อําเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี
1. กฟจ.มุกดาหารปราศจาก
การทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการเจาหนาที่ของรัฐ

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

50,000

50,000

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

50,000

มุกดาหาร
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

9

สรางเครือขายภาคีการพัฒนาใน
การรณรงคและตอตานการทุจริต

10

ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานที่ใส
สะอาดรวมตานทุจริต

11

จัดทําบันทึกขอตกลงระหวาง
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและ
หนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของกับ
การป-องกันการทุจริต
โครงการอบรมเสริมสรางความรู
ใหกับเครือขายตอตานการทุจริต

12

13

โครงการฝEกอบรมเครือขายในการ
ติดตามและตรวจสอบการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ

14

กิจกรรมสนับสนุนใหประชาชนมี
สวนรวมในการป-องกันการทุจริต

ตัวชี้วัด
ป-องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเพิ่มขึ้นรอยละ 100
3. รอยละ 100 ที่เพิ่มขึ้น
ของบุคลากรรวมตานทุจริต
รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอใสสะอาดรวมตาน
ทุจริต
จํานวนเครือขายภาคีการ
พัฒนารวมรณรงคและ
ตอตานการทุจริต
จํานวนเครือขายการป-องกัน
เพื่อยับยั้งทุจริต

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

2. ประชาชนมีความพึง
พอใจตอการปฏิบัติราชการ
ของเจาหนาที่ของรัฐ
หนวย
งาน

8

พัฒนาชุมชนใสสะอาด รวม
ตานทุจริต

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ลําพูน

รอยละ

40

ภาคีเครือขายรวมตานทุจริต
ตามแนวทางประชารัฐ

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ลําพูน

เครือ
ขาย

2

เจาหนาที่พัฒนาชุมชนและ
ภาคีเครือขายที่ไมเพิกเฉย
และรวมตอตานการทุจริต

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ลําพูน

ผูเขารับการอบรมไมนอย
กวารอยละ 80 มีความรู
ความเขาใจในการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของภาครัฐ

คน

77

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

สิงหบุรี

รอยละของจํานวน
ขาราชการ กํานัน
ผูใหญบาน รวมเปWน
เครือขาย ในการติดตามและ
ตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ไมนอยกวารอยละ 80
เพิ่มชองทางการรองเรียน
ใหแกประชาชน

คน

100

ผูเขารับการอบรมมีความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับการ
ป-องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและนําไปใชในการ
ปฏิบัติหนาที่ใหมีความ
ถูกตองตามระเบียบการ
ปฏิบัติราชการในภาครัฐมี
ความถูกตอง โปรงใส และ
ตรวจสอบได
ผูที่เขารับการอบรมเปWน
เครือขาย มีความรูความ
เขาใจในการติดตามและ
ตรวจสอบการทุจริต

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

สิงหบุรี

ชอง
ทาง

1

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

สุโขทัย

เจาหนาที่และประชาชนมี
ชองทางในการแจงเบาะแส
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ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

โดยสามารถแจงเบาะแสหรือ
รองเรียน

3

มาตรการติดป-ายประกาศชื่อ
โครงการกิจกรรมที่จะดําเนินการ
จํานวนงบประมาณและแหลง
งบประมาณ/ผูรับผิดชอบ/ผูรับจาง
และระยะเวลาดําเนินการอยาง
ชัดเจนในบริเวณพื้นที่ดําเนิน
โครงการ
มาตรการแตงตั้งและการปฏิบัติงาน
ของผูแทนชุมชนในการเขารวม
จัดหาพัสดุ

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

เมืองพัทยา

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

เมืองพัทยา

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

เมืองพัทยา

หรือรองเรียนไดสะดวก
รวดเร็ว และมีวิธีการจัดการ
เรื่องรองเรียนอยางเปWน
ระบบ และตรวจสอบได เชน
ระบบรับเรื่องราวรองเรียน
ของศูนยดํารงธรรมอําเภอ
ทุกอําเภอในจังหวัดสุโขทัย
และศูนยดํารงธรรมจังหวัด
สุโขทัย

ยุทธศาสตร5ที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ5ที่ 2 สร:างกลไกการปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
1
มาตรการสรางความโปรงใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
พนักงานเมืองพัทยาลูกจางประจํา
และพนักงานจางเมืองพัทยา

2

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์

-

-

-

ประชาชนและนักทองเที่ยว
ไดรับทราบขอมูลของ
โครงการ

-

-

ประชาชนมีอํานาจในการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน

-

-

การพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานเมือง
พัทยา ลูกจางประจําและ
พนักงานจางเมืองพัทยามี
ความเปWนธรรม โปรงใส
สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได โดยใชระบบ
เปyดคือการแจงผลการ
ประเมินทราบหรือเปyด
โอกาสใหผูประเมินมีสวน
รวมในการเสนอความคิด
เกิดภาพลักษณที่ดีตอเมือง
พัทยา

การปฏิบัติงานเปWนไปดวย
ความโปรงใส ตรวจสอบได
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ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4

โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลา ประชาชนไดรับการบริการ
การปฏิบัติราชการของศูนย
ไดอยางสะดวกรวดเร็วและ
อํานวยการแกไขปIญหาเรื่องราวรอง ถูกตอง
ทุกข

5

กิจกรรมประชาสัมพันธเกีย่ วกับ
สัญญาจัดซื้อจัดจางใหผูสนใจเขา
ตรวจสอบได

6

มาตรการป-องกันการทุจริตและ
สรางความโปรงใสในการดําเนินงาน
ทะเบียนและบัตรประจําตัว
ประชาชน

7

โครงการตรวจราชการของผูตรวจ
ราชการกรมป-องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยประจําปH

-

สรางความโปรงใสในการ
บริการสาธารณะให
ประชาชนไดรับความพึง
พอใจทัดเทียมกันไมเลือก
ปฏิบัติ
จํานวนหนวยรับในการออก
ตรวจ

เปาหมาย
ดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
การปฏิบัติราชการมี
มาตรฐานการบริหาร
สาธารณะที่ชัดเจน มีความ
โปรงใส สามารถวัดผลการ
ดําเนินการได
คน
- ประชาชนโดยทัว่ ไป
สามารถรับทราบขอมูลที่
ถูกตอง และรวดเร็ว
- การปฏิบัติงานเปWนไปดวย
ความโปรงใส ตรวจสอบได
ไมมีการทุจริตคอรรัปชันใน
การดําเนินงานทะเบียนและ
บัตรประจําตัวประชาชน
หนวย

50

- กรมป-องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ไดตรวจนิเทศงาน
ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.
2561 (1 ต.ค. 60 – 30
ก.ย. 61) จํานวน 84 ครั้ง
โดยตรวจติดตามผลการ
ดําเนินการป-องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และการ
เบิกจายงบประมาณใหเกิด
ประสิทธิภาพ ถูกตองตาม
กฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวของ ซึ่งจะสงผลให
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย
ของรัฐบาล และ ปภ. เปWนไป
ตามมาตรการวิเคราะห
ความเสี่ยงและการใชจาย
งบประมาณ แบงเปWน
(1) การตรวจราชการปกติ

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

เมืองพัทยา

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

เมืองพัทยา

-

งบฯ ประจํา

-

ดําเนินการ
ตอเนื่อง

เมืองพัทยา

-

1,473,800

1,473,800

1,473,800

ปภ.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กิจกรรมตรวจสอบการเงินบัญชีและ จํานวนองคกรปกครองสวน
การพัสดุขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขต จ.นครสวรรค
ทองถิ่น
ไดรับการตรวจสอบการเงิน
บัญชีและการพัสดุ
การประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจาง การจัดซื้อจัดจางที่สําคัญ
ของหนวยงานดําเนินการ
ถูกตอง
การเผยแพรขอมูลราคากลางในการ รอยละความสําเร็จของการ
จัดซื้อจัดจางที่มีวงเงิน 100,000 เผยแพรขอมูลราคากลางใน
บาท ขึ้นไปลงในเว็บไซ๖ของ
การจัดซื้อจัดจางลงในเว็บ
สํานักงานป-องกันและบรรเทาสา
ไซดของสํานักงานฯ ภายใน
ธารณภัย จังหวัดปทุมธานี
ระยะเวลาทีก่ ําหนด

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ

แหง

143

คน

100

รอยละ

100

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
(ศูนย ปภ. เขต และ
สนง.ปภ.จ.) จํานวน 42 ครั้ง
(2) การตรวจบูรณาการ
รวมกับผูตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย จํานวน
42 ครั้ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปฏิบัติงานดานการเงินและ
บัญชี และดานพัสดุ ถูกตอง
โปรงใส ตรวจสอบได
รอยละ 95

11

ป-องกันการทุจริต และใหมีจิตสํานึก
ในการเปWนขาราชการใสสะอาด

ไมมีผูถูกรองเรียนและโดนตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน

คน

25

12

สรางระบบรับเรื่องรองเรียน/ระบบ
แจงเบาะแส
- จัดทําตูรับเรื่องรองเรียน
แบบสอบถาม กระดานแสดงความ
คิดเห็น
พัฒนาระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบ (จัดทําคูมือประชาชน)

จํานวนเรื่องรองเรียนลด
นอยลง

ครั้ง

1

ดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ราคากลางในการจัดซื้อจัดจาง
จํานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
๑. ประกาศเผยแพรการ
จัดซื้อจัดจางประจําปH
งบประมาณ พ.ศ.2561
เรื่อง การจัดซื้อเรือตรวจ
การณ
๒ .โครงการกอสรางศูนย
ปฏิบัตกิ ารกูภัยทางน้ํา
เจาหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบ
วินัยและเปWนไปตามจารีตอัน
ดีงาม
การทุจริตนอยลง

จํานวนเรื่องรองเรียนลด
นอยลง

คูมือ

1

การทุจริตนอยลง

13

งบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)

หน8วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

นครสวรรค

-

7,000

7,000

-

นาน

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ปทุมธานี

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

ปทุมธานี

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

พังงา

-

ไมใชงบประมาณ

-

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

พังงา

125
ที่
14

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สรางชองทางการรับแจงขอมูล
เบาะแส/เรื่องรองเรียน พรอมทั้ง
เผยแพรประชาสัมพันธชองทางการ
รองเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาทีโ่ ดยมิชอบ
ใหผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชน
ไดรับทราบ

ตัวชี้วัด
จํานวนชองทางที่ผูมีสวนได
สวนเสียหรือประชาชนใน
พื้นที่อําเภอแมทาไดรูจัก
ชองทางการรองเรียนการ
ทุจริต

เปาหมาย
ดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ5/ผลสัมฤทธิ์
หน8วย ปริมาณ
งาน
นับ
ชอง
4
จํานวน 4 ชองทาง
ทาง

งบประมาณ (บาท)
งบบูรณาการ

งบหน8วยงาน

รวม

-

ไมใชงบประมาณ

-

ผลการเบิกจ8าย
(บาท)
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

หน8วยงาน
ลําพูน

รายงานผลการดําเนินงานดานการรองเรียนรองทุกข/ที่เกี่ยวของ/งานดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5

แบบรายงานความคืบหน!าการดําเนินงานตอข!อร!องเรียน กรณีเจ!าหน!าที่ของรัฐกระทําการทุจริตในภาครัฐ (ของ ป.ป.ท.)
กระทรวงมหาดไทย ข!อมูลตั้งแต 22 พฤษภาคม 2557 - กันยายน 2561
จํานวนข!อร!องเรียน
หนวยงาน
อาญา (คน)
วินัย (คน)
ปกครอง (คน)
ไมระบุ ขรก. / พนง. ลูกจาง
ไมระบุ ขรก. / พนง. ลูกจาง
ไมระบุ
(เรื่อง) ขรก. / พนง. ลูกจาง
สป. มท.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
กรมโยธาธิการและผังเมือง
4
24
5
0
0
0
0
0
0
0
กรมป(องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4
3
0
0
10
0
0
0
0
0
กรมการพัฒนาชุมชน
17
0
0
0
25
0
3
0
0
0
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
กรมการปกครอง
272
0
0
0
276
0
0
0
0
0
กรมที่ดิน
8
1
0
0
5
0
13
0
0
0
การไฟฟ(านครหลวง
6
5
0
0
6
0
0
0
0
0
การไฟฟ(าสวนภูมิภาค
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
การประปานครหลวง
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
การประปาสวนภูมิภาค
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
องค9การตลาด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
จังหวัด 76 จังหวัด
26
11
0
0
37
1
0
12
0
0
338
45
5
0
360
1
16
13
0
0
รวม
รวม
อาญา (คน)
วินัย (คน)
อปท.
(เรื่อง) ผูบริหาร
ขรก.
พนักงาน
ไมระบุ
ผูบริหาร
ขรก.
พนักงาน
ไมระบุ
ผูบริหาร
กรุงเทพมหานคร
6
0
0
0
0
0
5
0
2
0
องค9การบริหารสวนจังหวัด
27
0
0
0
0
0
0
0
0
13
เทศบาล
177
0
0
0
0
0
0
0
0
115
องค9การบริหารสวนตําบล
180
0
0
0
0
0
0
0
0
120
พัทยา
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
392
0
0
0
0
0
5
0
2
250
รวม
หมายเหตุ : บางเรื่องมีผูถูกกลาวหามากกวาหนึ่งคน

ปกครอง (คน)
ขรก.
พนักงาน
0
0
4
2
31
15
44
14
1
0
80
31

ไมระบุ
0
9
42
45
0
96
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สวนที่ 4
บทสรุป ขอเสนอแนะ แนวทางแกไขปรับปรุง
บทสรุป
การทุจริตคอรรัปชัน เปนปญหาและอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาประเทศ ตลอดเวลาที่ผานมาได)มีความพยายามที่จะใช)กลไกของรัฐในรูปแบบตาง ๆ
เพื่อขจัดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน โดยการออกกฎหมาย ระเบียบ ข)อกําหนด ข)อบังคับ จรรยาบรรณหรือในรูปแบบอื่น ๆ แตการแก)ไขปญหาดังกลาว ยังไมประสบผล
เทาที่ควร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได)ทรงมีกระแสพระราชดํารัสพระราชทานแกคณะผู)วาราชการจังหวัด ในโอกาสเข)าเฝ:าถวายสัตยปฏิญาณ
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2546 เพื่อให)ข)าราชการตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชัน ดังกลาววา “ทานต)องห)ามไมให)มีการทุจริตขึ้น ถ)าทุจริตแม)แตเพียงนิดเดียวก็ขอแชง
ให)มีอันเปนไป พูดอยางนี้หยาบคาย แตวาขอให)มีอันเปนไป แตถ)าไมทุจริต สุจริตและมีความตั้งใจมุงมั่นสร)างความเจริญก็ขอให)ตออายุได)ถึง 100 ปD สวนคนไหนที่มีอายุมากแล)ว
ขอให)แข็งแรง ความสุจริตจะทําให)ประเทศไทยรอดพ)นอันตราย”“...ภายใน 10 ปD เมืองไทยนาจะเจริญ ข)อสําคัญ คือ ต)องหยุดการทุจริตให)สําเร็จและไมทุจริตเสียเอง..”
กระทรวงมหาดไทยได)ให)ความสําคัญกับนโยบายการป:องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให)ทุกสวนราชการ รวมขับเคลื่อนภารกิจภายใต)วาระ “มหาดไทย
ใสสะอาด” และตามยุทธศาสตรชาติวาด)วยการป:องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
กระทรวงมหาดไทยให)ความสําคัญกับการแก)ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยการขับเคลื่อนการดําเนินงานเสริมสร)างคุณธรรม จริยธรรม และการป:องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได)ดําเนินการผานกลไกคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการจริยธรรมประจํา
สวนราชการระดั บ กรม คณะกรรมการพั ฒ นาจริ ย ธรรมและคุ ณ ธรรมของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ง กั ดกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการจริ ย ธรรมประจํ า จั ง หวั ด
รวมทั้ ง คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารยุ ท ธศาสตรชาติ ว าด) ว ยการป: อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต กระทรวงมหาดไทย มี ป ลั ด กระทรวงมหาดไทย เปนประธาน
และคณะอนุกรรมการการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาด)วยการป:องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด มีผู)วาราชการจังหวัด เปนประธาน เพื่อรวมกันขับเคลื่อน
การดําเนินงานเสริมสร)างคุณธรรม จริยธรรม และการป:องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให)บรรลุตามเป:าหมายกรอบการดําเนินงานเน)นหนักของนโยบาย
รัฐบาล โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด พันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด”.เปนกรอบและแนวทางดําเนินการ ให)กระทรวงมหาดไทยแปลงพันธกิจสูการปฏิบัติ
เปน 3 ภารกิ จ หลั ก ประกอบด) ว ยการสงเสริ ม การบริ ห ารกิ จ การบ) านเมื องที่ ดีต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าลในเชิ งปฏิ บั ติ การป: อ งกั น ปราบปราม การทุ จ ริ ตอยางเข) มข) น
และการสนับสนุนให)มี “จังหวัดใสสะอาด” “อําเภอใสสะอาด” และ “องคกรปกครองสวนท)องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ
การอบรมสัมมนา การสร)างเครือขาย เพื่อสร)างจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานแกบุคลากรอยางตอเนื่อง และการป:องกัน
ปราบปรามการทุจริตอยางเข)มข)น โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได)ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานที่มีคุณธรรม โปรงใส ตรวจสอบได) ยึดหลักธรรมาภิบาล

128
นอกจากนี้ยังมีการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
1. จัดทําโครงการพัฒนาการบูรณาการติดตาม ตรวจสอบ แนะนํา และสังเกตการณการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจําปDงบประมาณ พ.ศ.
2561 ให)มีความโปรงใสตามภารกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” โดยบูรณาการการทํางานระหวางศูนยปฏิบัติการตอต)านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย กับกลุมงานตรวจสอบ
ภายในระดับกระทรวงดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณเพื่อแนะนําหนวยงานให)ดําเนินโครงการได)ถูกต)องตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข)อง
2. โครงการสัมมนาเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนยปฏิบัติการตอต)านการทุจริต กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจําปD 2561
เปนการจัดสัมมนาให)ความรู)แกข)าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (กรม/รัฐวิสาหกิจ) และจังหวัด ณ โรงแรมปรินซพาเลซ กรุงเทพฯ ในระหวางวันที่ 19 - 20
กรกฎาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนยปฏิบัติการตอต)านการทุจริต
3. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานด)านการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป:องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปD
2561 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยมีผู)เข)ารวมเปนข)าราชการและเจ)าหน)าที่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน 50 คน ซึ่งเปนการศึกษาดูงานในหนวยงานที่มี
การขับเคลื่อนภารกิจด)านการป:องกันปราบปรามการทุจริต และการสงเสริมการปฏิบัติงานด)วยหลักธรรมาภิบาลและความโปรงใสอยางตอเนื่อง ได)แก พิพิธภัณฑต)านโกง
สํานักงาน ป.ป.ช. (ถนนพิษณุโลก) และการประปานครหลวง โดยโครงการฯ ดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมให)ข)าราชการและเจ)าหน)าที่ของกระทรวงมหาดไทยได)รับ
ความรู) ความเข)าใจ และเกิดการรับรู)จากแบบอยางของหนวยงานที่ขับเคลื่อนภารกิจด)านการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป:องกันปราบปรามการทุจริต มุงให)เกิด
ความตระหนักรู)ถึงโทษและพิ ษภัยของการทุจริ ตคอรรัปชัน รวมกั น สามารถนําองคความรู)ที่ได)รับจากการศึกษาดูงานมาพั ฒนางานและถายทอดให)บุคลากรภายใน
หนวยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให)ดียิ่งขึ้น
4. การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซ)อน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปD 2561 และการจัดทํามาตรการป:องกันผลประโยชนทับซ)อน
เพื่อป:องกันทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงาน
5. กระทรวงมหาดไทย รวมกับกรมประชาสัมพันธจัดทําแผนการดําเนินการประชาสัมพันธ ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจัดสรรกิจกรรมเพื่อ
ดําเนินการเผยแพรนโยบาย มาตรการที่เกี่ยวข)องกับการป:องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งทางสื่อวิทยุโทรทัศน สื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อสังคม
ออนไลนรายการ “กะเทาะเปลือกคอรรัปชัน” จํานวน 4 กิจกรรม
6. การขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) โดยการจัดทําแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.
2560 - 2564 การประเมินองคกร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต)แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) และแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง
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ขอเสนอแนะ แนวทางแกไขปรับปรุง
ในปDงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงมหาดไทยทบทวนการดําเนินงานข)างต)น เพื่อหาแนวทางแก)ไขปญหาและพัฒนาภารกิจตาง ๆ ดังนี้
1) การอบรม สัมมนา การสร)างเครือขาย เพื่อสร)างจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานแกบุคลากรอยางตอเนื่องและการป:องกัน
ปราบปรามการทุจริตอยางเข)มข)น โดยการทบทวนหลักสูตร/เนื้อหา/รูปแบบการดําเนินโครงการเกี่ยวข)องกับการป:องกัน ปรามปรามการทุจริต และสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมที่หลากหลายและมีผลการดําเนินงานที่เปนรูปธรรมยิ่งขึ้น เปนการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารถึงความเข)าใจ การสร)างเครือขาย เปนต)น รวมทั้งได)มี
การกําหนดแนวทางการจัดทําโครงการตามแผนงานบูรณาการตอต)านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให)ทุกจังหวัดดําเนินการ
2) การจัดระบบ การจัดเก็บข)อมูลเรื่องร)องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การกํากับติดตามประเมินผล การดําเนินงานให)เปนไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่
27 มี นาคม 2561 เรื่ อง มาตรการป:องกัน และปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติ มิช อบในระบบราชการ เพื่อให) การจั ดการเรื่องร) องเรี ยนของหนวยงานในสังกั ด
กระทรวงมหาดไทยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) การเสริมสร)างศักยภาพให)กับผู)ปฏิบัติงานของ ศปท.มท. และ ศปท. ของหนวยงานในสังกัด มท. โดยการจัดกิจกรรมในลักษณะการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การสร)างเครือขาย หรือเตรียมพร)อมปฏิบัติงานตามภารกิจด)านการป:องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และด)านการสงเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม และ
งานนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

แนวทางการดําเนินงานในป(งบประมาณ พ.ศ. 2562
กระทรวงมหาดไทยให)ความสําคัญกับภารกิจด)านการป:องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมาอยางตอเนื่อง โดยในปDงบประมาณ พ.ศ. 2562
จะดําเนินการอยางเข)มข)นตามยุทธศาสตรชาติวาด)วยการป:องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ผานกลไกคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
1. การจั ดทํ าแผนปฏิ บั ติร าชการด) านการป: อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ตและประพฤติ มิช อบ ประจํ า ปD ง บประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการจั ดประชุ ม
เชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการทุจริต ในพื้นที่และแนวทางการป:องกัน แก)ไขปญหาดังกลาว รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข)อง และประชุ ม
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการด)านการป:องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให)มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมและแผนปฏิบัติราชการฯ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน มุงแก)ไขปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และบังเกิดผลเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น
2. การวางระบบการประเมิ น ความเสี่ ย งตอการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศด) า นการป: อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติ มิช อบ (พ.ศ. 2561 - 2565) ประเด็ น ปฏิ รู ป ที่ 2 ด) านการป: องปราม ในกระบวนงานที่ เปนภารกิ จ หลั กและมี ค วามเสี่ ย งตอการเกิ ดปญหาการทุ จ ริ ต
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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3. สร)างความรู) ความเข)าใจ และตระหนั กรู)เกี่ย วกั บรางพระราชบั ญญัติวาด)ว ยความผิดเกี่ ยวกับการขัดกัน ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม พ.ศ. .... เพื่อให)บุคลากรกระทรวงมหาดไทย ได)มีความรู)และป:องกันตนเอง และลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติหน)าที่ตามราง พ.ร.บ. ดังกลาว
4. การสร)างความรู)ความเข)าใจรางพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. .... เพื่อเปนการเตรียมความพร)อมในการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม
ประจําหนวยงานสําหรับข)าราชการและเจ)าหน)าที่ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยตามรางพระราชบัญญัติฯ ดังกลาว
5. งานคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.)
(1) การคัดเลือกบุคลากรหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาคในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อยกยองเปนบุคคลต)นแบบที่ดี มีการ
ครองตนและมีการประพฤติตนอยูบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9
(2) จัดโครงการฝTกอบรมเสริมสร)างจริยธรรมให)แกข)าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ)างของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(3) การเผยแพรสื่อประชาสัมพันธในการสงเสริม เพื่อกระตุ)นจิตสํานึกจริยธรรมให)แกบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(4) สงเสริม สนับสนุนให)บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
6. งานคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ
(1) การขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อให)เปนไปตามกรอบแนวทางดําเนินการของแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)
(2) จัดโครงการเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมให)แกบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
(3) การสงเสริม สนับสนุนองคกร ชุมชน อําเภอและจังหวัดภายใต)แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเปน
การดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ
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สวนที่ 5
ภาคผนวก

ขอมูลหนวยงานในขอบเขตความรับผิดชอบของ ศปท. กระทรวงมหาดไทย
ที่
1
2
3

4
5
6

ประเภทหนวยงาน
หนวยงานระดับกรม
หนวยงานราชการสวนภูมิภาค
องคกรปกครองสวนท)องถิ่น
3.1 องคการบริหารสวนจังหวัด
3.2 เทศบาล
(1) เทศบาลนคร
(2) เทศบาลเมือง
(3) เทศบาลตําบล
3.3 องคการบริหารสวนตําบล
3.4 กรุงเทพมหานคร
3.5 เมืองพัทยา
รัฐวิสาหกิจ
องคการมหาชน
หนวยงานภายใต)กํากับ หนวยงานที่มี พ.ร.บ. เฉพาะ และหนวยงานของรัฐที่เรียกชื่ออยางอื่น
รวม

จํานวน
6
76
76
2,441
30
178
2,233
5,333
1
1
6
7,940

หมายเหตุ
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จัดทําโดย
ศูนยปฏิบัติการตอต)านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย
1. น.ส.รัตนา
2. น.ส.นนทญา
3. น.ส.ประกายแก)ว
4. นายพีรพัฒน
5. น.ส.ทัศนีย
6. น.ส.ยุวดี
7. น.ส.จันจิรา

สรภูมิ
หงษรัตน
ใจเดียว
ขุนสวัสดิ์
เอี่ยมเอม
กอบุญ
เกตุมณี

ผู)อํานวยการศูนยปฏิบัติการตอต)านการทุจริต
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ)าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ)าหน)าที่สนับสนุนงานมหาดไทย
เจ)าหน)าที่สนับสนุนงานมหาดไทย

