1

รายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือนแรก)

2

รายงานผลการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือนแรก)

3

รายงานผลการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบบูรณาการ)

4
แบบรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย

ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 รอบ 6 เดือน

งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ยุทธ 1 กล 1
1
โครงการขับเคลื่อนภารกิจ
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตกระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.) และ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตจังหวัด (ศปท.จ.)

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

มีการบูรณาการการขับเคลื่อน
งานด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานและลงสู่พื้นที่ 76
จังหวัด ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

จัง
หวัด
/แห่ง

76
จัง
หวัด
และ
ศปท.
1
แห่ง
200

2

โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย
เพื่อลดความเสี่ยงของการ
ทุจริตในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร สป.มท.

บุคลากรผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อ
กฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงของ
การทุจริตในการปฏิบัติงาน

คน

3

โครงการฝึกอบรมบุคลากร
ด้านกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อการมี
ส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนใน
การปูองกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างยั่งยืน
โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหา
การทุจริตการทางานด้านการ
ปูองกันและประพฤติมิชอบ

บุคลากรสามารถกาหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาลได้และสามารถสร้าง
เครือข่ายการปูองกันการทุจริตได้
อย่างยั่งยืน
จานวนผู้ผ่านการอบรม

คน

4

คน

 รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม)

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตาม
ภารกิจ

บุคลากรผู้เข้ารับการ
อบรมปฏิบัติงาน ตาม
ระเบียบข้อกฎหมาย
เพื่อลดความเสี่ยงการ
ทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน
150 มีการบูรณาการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

500 500 คน

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วย
งาน

รวม

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

11,384,100 10,495,924.45

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน



ศปท.

11,384,100

0

650,000

0

650,000

454,676.76



สป.

350,000

0

350,000

330,871.00



สป.

1,778,000

0

1,778,000

1,445,740



ปค.

5
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

5
6
7
8

9

10

11

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ของกรมการปกครอง (DOPA
YOUNG Anti-Corruption)
ประจาปี พ.ศ. 2560
โครงการข้าราชการกรมที่ดิน
ยุคใหม่ไม่รับ ไม่โกง
โครงการยกระดับคุณธรรม
ความโปร่งใสของกรมที่ดิน
เข้าค่ายลูกเสือช่อสะอาดเพื่อ
สร้างวินัยใส่คุณธรรมให้กับ
ข้าราชการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงาน

ขับเคลื่อนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)
จังหวัดขอนแก่นโปร่งใสหัวใจ
คุณธรรม

จังหวัดขอนแก่นโปร่งใสหัวใจ

ตัวชี้วัด

จานวนข้าราชการผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 765 คน
จานวนข้าราชการที่ได้รับการ
ฝึกอบรม
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเปูาหมาย

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วย
งาน

รวม

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต



หมายเหตุ/
หน่วยงาน

คน

800 712 คน

2,295,000

0

2,295,000

2,171,171

คน

150 150 คน

127,200

0

127,200

180,684

คน

160 ผู้เข้าอบรมมีวินัยใน
การปฏิบัติตนและใน
การปฏิบัติงาน
93 เจ้าหน้าที่ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา และ
สามารถประยุกต์ใช้
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
150 สามารถจัดส่งเอกสาร
ประกอบการประเมิน
ได้ตามกาหนดเวลา

400,000

0

400,000

123,200

0

123,200

100,000

0

100,000

500 เพิ่มประสิทธิภาพ
ความโปร่งใส และ
ลดความเสี่ยงของ
การทุจริตและ
ประพฤติมิขอบ
ในภาครัฐ
1,000 เพิ่มประสิทธิภาพ

304,000

0

304,000

304,000



ขอนแก่น

971,100

0

971,100

593,000



ขอนแก่น

คน

คน

จานวนเรื่องร้องเรียนลดลง

คน

ร้อยละลดลงของหน่วยงาน

คน

123,250

ทด.



ทด.



กระบี่



กาญจนบุรี



กาแพงเพชร

6
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

คุณธรรม

ภาครัฐที่มีการทุจริต

12

พัฒนาบุคลากรเพื่อปูองกัน
ปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ

คน

13

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

-ข้าราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่ มี
ความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมของ
หน่วยงาน ร้อยละ 80
- จานวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีน้อย
กว่าร้อยละ 80
การประเมินคุณธรรมความ
โปร่งใสมีผลการดาเนินงานผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 80

14

พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
เสริมสร้างสมรรถนะและจิต
สาธารณะเพื่อปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแก่
บุคลากร

ข้าราชการมีความรู้ ความเข้าใจ
และปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของหน่วยงานและ
องค์กร

คน

15

เสริมสร้างความรู้ด้าน
กฎหมายเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบการทุจริต

คน

16

อบรมการประเมินคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานขององค์กร

ผู้นาภาคราชการในระดับท้องถิ่น
มีความรู้ความเข้าใจ
ในปัญหาการทุจริตในพื้นที่และ
สามารถตรวจสอบการทุจริต
ผู้บริหาร/พนักงานส่วนท้องถิ่น)

คน

คน

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

ความโปร่งใส และ
ลดความเสี่ยงของการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ขอบในภาครัฐ
300 ข้าราชการผู้เข้ารับ
การอบรมปฏิบัติตน
และปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรม
200 มีความรู้ความเข้าใจ
ในการรับการประเมิน
คุณธรรมความ
โปร่งใส
215 ข้าราชการส่วน
ราชการประจา
จังหวัด อาเภอ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น มี
ความรู้ และตระหนัก
ถึงภัยของการทุจริต/
จานวนเรื่องร้องเรียน
การทุจริตลดลง
876 มีการตรวจสอบการ
ทุจริตเพื่อลดการ
ทุจริตในหน่วยงาน
284 กลุ่มเปูาหมายเข้ารับ
อบรมตามเปูาหมาย
ของโครงการ

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วย
งาน

200,000

รวม

200,000

178,400

0

178,400

129,000

0

129,000

493,800

0

493,800

1,318,400

0

1,318,400

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

200,000

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน



จันทบุรี



ฉะเชิงเทรา



129,000

1,257,919

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

ชลบุรี



ชลบุรี



ชัยนาท

7
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

17

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นเขตพื้นที่
จังหวัดชัยนาทประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้
ให้บริการด้านการทะเบียนฯ
เพื่อลดความเสี่ยงของการ
ทุจริต

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
นาไปใช้และถ่ายทอดให้บุคคลอื่น
ได้ตระหนักถึงการทุจริต

คน

80

ระดับการมีคุณธรรมจริยธรรม
ความซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐจังหวัดชุมพร

คน

18

ปลูกจิตสานึกเจ้าหน้าที่รัฐใน
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ความซื่อสัตย์สุจริต

19

อบรมคุณธรรม จริยธรรม ยึด มีกลุ่มเปูาหมายร่วมการอบรมไม่
มั่นวินัยสร้างหลักธรรมาภิบาล น้อยกว่า 500 คน
ให้แก่ข้าราชการ บุคลากร
ภาครัฐและภาคีหุ้นส่วนในการ
ปูองกันและต่อต้านทุจริต

คน

20

สร้างความรู้และความเข้าใจ
ในการประเมินระดับคุณธรรม

คน

มีกลุ่มเปูาหมายร่วมการอบรมไม่
น้อยกว่า 500 คน

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถนาสิ่งที่ได้ไป
ปรับในชีวิตและมี
ความตระหนักถึงโทษ
ของการทุจริต
300 เจ้าหน้าที่ของรัฐมี
จิตสานึกในการ
ปฏิบัติราชการด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
500 1. ผู้เข้าร่วมการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม
2. ผู้ที่เข้ารับการอบรม
มีจิตสานึกค่านิยม
และวัฒนธรรมสุจริต
ตระหนักร่วมกันและ
เกิดกระแสในการ
ต่อต้านการทุจริต
3. ผู้เข้ารับการอบรม
เครือข่ายในการสร้าง
กลุ่มในการปูองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต
500 1. ผู้ที่เข้ารับการ
อบรมรับทราบแนว

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วย
งาน

รวม

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน



ชัยภูมิ

244,600

0

244,600

244,600

320,000

0

320,000

151,819



ชุมพร

500,000

0

500,000

84,860



เชียงราย

500,000

0

500,000

-



เชียงราย

8
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ความโปร่งใส (Integrity
&Transparency
Assessment : ITA) ของ
หน่วยงานเพื่อวางแผนการ
ทางานกับข้าราชการและ
พนักงานของรัฐในหน่วยงาน
ในการวางแผนการดาเนินงาน
ให้องค์กรมีระดับคุณธรรม
ความโปร่งใสและพัฒนา
ปรับปรุงองค์กรให้มีค่า
คะแนนผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน

21

22

23

ส่งเสริมสนับสนุนการประเมิน จานวนส่วนราชการส่วนภูมิภาค
คุณธรรมและความโปร่งใสใน ในจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ
การดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ส่วนภูมิภาค
ธรรมาภิบาลหน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสานึก
แยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวมออกจาก
กันได้ร้อยละ 70

คน

ส่งเสริมสนับสนุนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ท้องถิ่น

คน

จานวนหน่วยงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่
เข้าร่วมโครงการ

คน

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

ทางการดาเนินงาน
ระดับการประเมิน
คุณธรรมความ
โปร่งใส
2. ผู้ที่เข้ารับการ
อบรมมีความพร้อม
เพื่อการประเมิน
ระดับคุณธรรมความ
โปร่งใส
3. ผู้ที่เข้ารับการ
อบรมสามารถถ่ายทอด
ความรู้และวิธีการการ
ดาเนินการ
การประเมินระดับ
คุณธรรมความโปร่งใส
34 หน่วยงานมีความ
เข้าใจเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใส
245 เจ้าหน้าที่ของรัฐมี
จิตสานึกแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์
ส่วนรวมออกจากกัน
ได้ร้อยละ 70
211 หน่วยงานมีความ
เข้าใจเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใส

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วย
งาน

รวม

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

40,000

0

40,000

40,000

250,000

0

250,000

250,000

120,000

0

120,000

120,000

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน



เชียงใหม่



เชียงใหม่



เชียงใหม่

9
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

24

โครงการขับเคลื่อนประมวล
ข้าราชการสู่การปฏิบัติ
ประจาปีงบประมาณ 2560

25

การอบรมสัมมนาการ
เสริมสร้างบุคลากรภาครัฐเพื่อ
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต

26
27
28
29

ตัวชี้วัด

เครือข่ายต่อต้านการทุจริต
จังหวัดตราด และกลุ่มเยาวชน
เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 500 คน

หน่วย
นับ

คน

ร้อยละ80ของผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนและแนวทางการ
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542 มาตรา 100 ,
103 และ103/7
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการ
เพื่อจังหวัดนครนายกใสสะอาด ฝึกอบรมได้รับความรู้

คน

สร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุท-ธ
ศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
จัดอบรมข้าราชการในสังกัด ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วม
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ อบรมที่มีความรู้คุณธรรม
ส่วนท้องถิ่น
จริยธรรม๘๐%
สร้างความรู้และความเข้าใจ
ในการประเมิน ITA ของ
หน่วยงานให้องค์กรมีระดับ
ความโปร่งใสและการพัฒนา

คน

คน

คน
คน

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วย
งาน

รวม

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต



500 มีเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริตจังหวัด
ตราด และกลุ่ม
เยาวชนเข้าอบรม
519 คน
120 ผู้เข้าอบรมปฏิบัติตน
และปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรม

150,000

0

150,000

150,000

150,000

0

150,000

112,147.50

250 ผู้เข้าอบรมปฏิบัติงาน
ตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม
900
-

170,000

0

170,000

170,000

240,000

0

400 ผู้เข้าอบรมปฏิบัติงาน
ตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม
550
-

210,000
500,000

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

ตราด



ตาก



นคร
นายก

240,000



นคร
ปฐม

0

210,000



นคร
พนม

0

500,000

201,405.00



นคร
ราชสีมา

10
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

30

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ปรับปรุงองค์กรให้มีค่า
คะแนนผ่านการประเมิน
ปลูกจิตสานึก ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ร้อยละของข้าราชการใหม่ของ
จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และ
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี

คน

ผู้นาชุมชนที่เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ๘๐

คน

31

ฝึกอบรมผู้นาอาสาพัฒนา
ชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงและชุมชนเข้มแข็ง

32

การปลูกจิตสานึกจริยธรรม
และคุณธรรมให้กับข้าราชการ
และประชาชนทั่วไปในการ
ต่อต้านการทุจริต
โครงการ อปท. โปร่งใส
ร้อยละ 90 ของ
อปท. ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ

คน

อบรมผู้นาศาสนาร่วมต้านการ ผู้นาศาสนามีความรู้และสามารถ
ทุจริต
นาแนวทางไปปฏิบัติในการ่วม
ปราบปรามการทุจริต

คน

33

34

คน

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วย
งาน

รวม

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

200 ข้าราชการพลเรือน
จังหวัดนครศรีธรรมราชยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลใน
การดาเนินชีวิตและ
การปฏิบัติราชการลด
การทุจริตคอรัปชั่น
100 ผู้นาชุมชนมีความรู้
เรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาตนเองได้ตาม
ระบบมชช.
600
-

130,000

0

130,000

130,000



นครศรี
ธรรมราช

300,000

0

300,000

231,310



นครศรี
ธรรมราช

243,000

0

243,000

242,900



นนทบุรี

150 1. อปท. เกิดความ
โปร่งใสมากขึ้น
2. ประชาชนมีความ
พึงพอใจ มากขึ้น
3. มี อปท. ต้นแบบ
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
ผู้ปฏิบัติงาน
100 1. สร้างผู้นาทาง
ศาสนาร่วมต่อต้าน
การทุจริต

126,400

0

126,400

100,800



นราธิวาส

101,400

0

101,400



นราธิวาส

11
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

2. ผู้นาศาสนาได้รับ
ความรู้แนวทาง
ปฏิบัติในการปูองกัน
ปราบปรามการทุจริต
589 1. สร้างกานัน/
ผู้ใหญ่บ้านให้เป็น
เครือข่ายร่วมต่อต้าน
การทุจริต
2. กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ได้รับความรู้และนา
แนวทางไปสู่การ
ปฏิบัติ
160 หน่วยงานมีความ
เข้าใจหลักเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใส
300 มีครอบครัวต้นแบบ
50ครอบครัว

35

สร้างผู้นาเฝูาระวัง หมู่บ้าน
และชุมชนห่างไกลการทุจริต

ร้อยละ 100 ของ กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพร่วมต่อต้านการทุจริต

คน

36

การส่งเสริมสนับสนุนการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการประเมินตนเอง
หน่วยงานภาครัฐ ITA
ปลูกจิตสานึกครอบครัวน่าน
มุ่งสู่ชุมชนปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
สื่อมวลชนกับการปูองกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

หน่วยงานผ่าน 200 หน่วยงาน

คน

ครอบครัวต้นแบบ

คน

1. ผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละ ๘๐มี
ความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการปูองกันแล
ปราบปรามการทุจริต
2. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึง
กาฬ ร้อยละ ๘๐ สามารถรับรู้
และเข้าใจให้ความร่วมมือในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ข้าราชการผู้ผ่านการอบรม
100%

คน

660 สื่อมวลชนในพื้นที่
จังหวัดบึงกาฬ
กาหนดช่องทางใน
การเผยแพร่
ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

คน

100 ผู้เข้าอบรมปฏิบัติ
งานตามประมวล

37
38

39

ขับเคลื่อนจริยธรรม
ข้าราชการสู่การปฏิบัติ

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วย
งาน

รวม

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต



หมายเหตุ/
หน่วยงาน

247,100

0

247,100

นราธิวาส

156,700

0

156,700

1,500,000

0

1,500,000

1,000,000

0

1,000,000

1,000,000



บึงกาฬ

122,800

0

122,800

122,800



บุรีรัมย์



156,700



น่าน

น่าน

12
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

40

เสริมสร้างธรรมาภิบาล
บุคลากรภาครัฐจังหวัด
ปทุมธานี

41

เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ให้แก่ข้าราชการตารวจ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้าราชการท้องถิ่นไทยหัวใจ
สะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น

42

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่
สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ
ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน

คน

คน

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

คน

43

อบรมเพิ่มทักษะการให้บริการ ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความ
(Service mind) ให้กับ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมากขึ้น
ผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการ

คน

44

เสริมสร้างธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใสสู่จังหวัดใส
สะอาด

คน

45

ปลุกจิตสานึกการสร้าง
เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการ
ทุจริต

1. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม
สมัครเป็นเครือข่ายต่อต้านการ
ทุจริต
2. ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมที่
สมัครเป็นเครือข่ายต่อต้านการ
ทุจริตเข้าร่วมกิจกรรมในการ
รณรงค์ต่อต้านการทุจริต
1. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม
สมัครเป็นเครือข่ายต่อต้านการ
ทุจริต
2.ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมที่

คน

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

จริยธรรม
400 ประชาชนได้รับ
บริการที่มี
ประสิทธิภาพโปร่งใส

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วย
งาน

รวม

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

352,200

0

352,200

352,200



ปทุมธานี

300 ผู้อบรมมีคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

97,200

0

97,200

97,200



ประจวบ
คีรีขันธ์

300 ผู้รับบริการได้รับการ
บริการที่รวดเร็ว
โปร่งใส เสมอภาค
และเป็นธรรม
200 ผู้เข้ารับการอบรม
ปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
310 มีเครือข่ายร่วม
ต่อต้านการทุจริต

86,000

0

86,000

85,950



ประจวบ
คีรีขันธ์

330,000

0

330,000

329,150



ประจวบ
คีรีขันธ์

270,000

0

270,000

269,998



ปราจีนบุรี

805,000

0

805,000

805,000



ปราจีนบุรี

700 - ผู้เข้ารับการอบรม
สมัครเป็นเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริต
ร้อยละ 100

13
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

สมัครเป็นเครือข่ายต่อต้านการ
ทุจริตเข้าร่วมกิจกรรมในการ
รณรงค์ต่อต้านการทุจริต

46

ส่งเสริมการสร้างจิตสานึก
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมให้สังคมไทยไม่โกง
ต่อต้านการทุจริต

47

อบรมให้ความรู้ด้านการ
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้แก่สมาชิกอปพร.
ท้องถิ่นก้าวไกล หัวใจธรรมาภิ ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการ
บาล
อบรมมีองค์ความรู้ด้านปูองกัน
ปราบปรามการทุจริต
ฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม ร้อยละความพึงพอใจของ
และจริยธรรมของข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อ
พนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ การพัฒนาระบบราชการเพื่อเพิ่ม
สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นที่
ประสิทธิภาพความโปร่งใสและ
ลดความเสี่ยงในการทุจริต
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ จานวนผู้เข้าอบรม
ปูองกันและปราบปรามการ
มีส่วนร่วมในการปูองกันและ
ทุจริต
ปราบปรามการทุจริต
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
จานวนครั้งในการฝึกอบรม

48
49

50
51

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ
80
2.สร้างเครือข่ายการต่อต้านการ
ทุจริตจังหวัดปัตตานีเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 (ผู้เข้าร่วม
โครงการ)
อบรมให้ความรู้
16 ครั้ง

คน

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

-ผู้เข้ารับการอบรมที่
สมัครเป็นเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริตเข้า
ร่วมกิจกรรมในการ
รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต ร้อยละ 80
200 -ผู้เข้าร่วมประชุม
ปฏิบัติงานอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม
-มีเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริต

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วย
งาน

รวม

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต



หมายเหตุ/
หน่วยงาน

120,000

0

120,000

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
350 ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
1,443 ผู้เข้าอบรมมีคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

673,600

0

673,600

307,200

830,000

0

830,000

617,943

409,000

0

409,000

คน

80

100,000

0

100,000

69,533



พังงา

คน

70

30,000

0

30,000

30,000



พัทลุง

คน
คน
คน

1,600

ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม
ในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ผู้เข้าอบรมเกิดความ

120,000

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ปัตตานี



พระนครศรี
อยุธยา




พังงา
พังงา

14
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ปริ
มาณ

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วย
งาน

รวม

53

ปลูกและปลุกจิตสานึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม

จานวนหัวหน้าส่วนราชการ
นายอาเภอ ข้าราชการ
ผู้ปฏิบัติงาน

คน

54

การส่งเสริมสนับสนุนการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
อบรมให้ความรู้รณรงค์สร้าง
จิตสานึกที่ดีและช่วยกัน
พิทักษ์สาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน
อบรมส่งเสริมองค์กร
ภาคเอกชนเพื่อเป็นกลไก
ปูองกันการทุจริต จ.เพชรบุรี

105

คน

ตระหนักและร่วมเป็น
เครือข่ายต่อต้านการ
ทุจริต
700 บุคลากรนักเรียน
นักศึกษา ได้ผ่านการ
อบรม ได้มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ดาเนินชีวิตเพื่อต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น
250 ผู้อบรมมีความรู้ความ
เข้าในการพัฒนา
คุณธรรมและ
จริยธรรมและ
สามารถนาไปปรับใช้
ในการทางานให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปูาหมายขององค์กร
315 102

ร้อยละ80

คน

500 ร้อยละ100

450,000

0

450,000

จานวนเครือข่ายในการต่อต้าน
การทุจริต

คน

150 มีเครือข่ายในการ
ต่อต้านการทุจริต
150 เครือข่าย

100,000

0

100,000

52

55

56

กฎหมายการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแก่
พนักงานสอบสวน
เสริมสร้างจิตสานึก ผนึกกาลัง ร้อยละ 90 ของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ ร่วมโครงการมีจิตสานึกด้าน
ใจคุณธรรม
คุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น

หน่วย
นับ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

คน

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

90,000

0

90,000

90,000



พัทลุง

210,000

0

210,000

147,730



พัทลุง

350,000

0

350,000

278,130

447,200




พิษณุโลก

พิษณุโลก



เพชรบุรี

15
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

57

58

59

60

งาน/กิจกรรม/โครงการ

อบรมส่งเสริมองค์กร
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
เพื่อเป็นกลไกปูองกันการ
ทุจริต จ. เพชรบุรี
การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และ
ลดความเสี่ยงในการทุจริต
การส่งเสริมสนับสนุนการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
พัฒนาเครือข่ายธรรมาภิบาล
ในการปูองกันการทุจริต

ตัวชี้วัด

จานวนเครือข่ายในการต่อต้าน
การทุจริต

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วย
งาน

รวม

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

คน

150 มีเครือข่ายในการ
ต่อต้านการทุจริต
150 เครือข่าย

100,000

0

100,000

คน

80

-

120,000

0

120,000

ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA

หน่วย
งาน

32

กว่าร้อยละ 60 ของ
หน่วยงานผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA

1,000,000

0

1,000,000

112,000

จานวนผู้เข้ารับการอบรม

กิจ
กรรม

3

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรมและธรรมาภิ
บาลและเข้ามามีส่วน
ร่วมในการสอดส่อง
และแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต
300 ได้ฝึกอบรมวันที่ 16
ก.พ.60 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต เสริมสร้าง
เครือข่ายที่มีความรู้
ความเข้าใจ
1,400 ข้าราชการกานัน
ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน มี
จิตสานึก ค่านิยม

450,000

0

450,000

160,260

100,000

0

100,000

530,000

0

530,000

-

61

ความรู้คู่คุณธรรมธรรมาภิบาล ร้อยละของความสาเร็จของ
จังหวัดภูเก็ต
จานวน ข้าราชการพนักงาน
ราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักธรร
มาภิบาล

คน

62

สร้างจิตสานึกเพื่อการปูองกัน ข้าราชการกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
และปราบปรามการทุจริตของ ผูช้ ่วยผู้ใหญ่บ้านไม่น้อยกว่า
ฝุายปกครองจังหวัด
๑,๔๐๐ คนได้เข้าร่วมโครงการฯ
แม่ฮ่องสอน

คน

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

518,200

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต



91,225

100,000

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต



หมายเหตุ/
หน่วยงาน
เพชรบุรี



แพร่



พะเยา

พะเยา



ภูเก็ต



แม่ฮ่องสอน

16
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

63

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

รณรงค์ "คนไทย ไม่โกง" เพื่อ
ถวายสัตย์ปฏิญาณฯต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
สร้างความเข้มแข็งการบูรณา
การความร่วมมือระหว่างภาคี
เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริต
ปูองกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบจังหวัด
ระนองประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

ไม่มีการร้องเรียนการทุจริต
ประพฤติมิชอบในจังหวัดยะลา

คน

บุคลากรภาครัฐภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม เข้าร่วมโครงการฯ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

คน

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้รับ
ความรู้ในการปูองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
จังหวัดระนอง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

คน

66

อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
การปูองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประเมินความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมโครงการในภาพรวมไม่ต่า
กว่าระดับมาก(ร้อยละ 80)

คน

67

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
มาตรา 100 และ 103 แห่ง
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่า

จานวนผู้เข้าร่วมสัมมนา

คน

64

65

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

คุณธรรมและ
วัฒนธรรมสุจริตและ
เป็นการสร้าง
เครือข่ายปูองกันการ
ทุจริต
200 ร้อยละ 100

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วย
งาน

รวม

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

120,000

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน



ยะลา

120,000

0

120,000

400 ผู้เข้ารับการอบรม
จะต้องสมัครเป็น
เครือข่ายต่อต้านการ
ทุจริตไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 30

500,000

0

500,000

200 บุคลากรมีความ
ตระหนักรู้ในการ
ต่อต้านการโกงทุก
รูปแบบและมี
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติหน้าที่
มากขึ้น
360 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ
โครงการในภาพรวม
ระดับมาก (ร้อยละ
80)
250 ร้อยละ 90

135,000

0

135,000

101,280



ระนอง

255,300

0

255,300

255,300



ระยอง

150,000

0

150,000

150,000



ราชบุรี



ยโสธร

17
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

68

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542
อาสาสมัคร ป.ป.ช.

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีเข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 50

คน

69

การเผยแพร่ความรู้ตาม
กฎหมาย มาตรา 103/7
เรื่องแนวทางการเปิดเผย
ราคากลางและการคานวณ
ราคากลางและการแสดงบัญชี
รายการรับจ่ายของโครงการที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

1. จานวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
โครงการ จานวน 500 คน 2.
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

คน

70

สนับสนุนและสร้างการมีส่วน
ร่วมในการปูองกันการทุจริต

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
1.000 คน

คน

71

ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิด
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ในทุก
หมู่บ้าน

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
3,120 คน

คน

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

660 มีเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริตเพื่อแจ้ง
เบาะแสการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่รัฐ
500 การจัดซื้อจัดจ้างโดย
การเปิดเผยราคา
กลางและการคานวณ
ราคากลางและการ
แสดงบัญชีรายการรับ
จ่ายหน่วยงานของรัฐ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย
1,000 1. จังหวัดลาปางมี
ระบบการบริหาร
จัดการที่โปร่งใส เป็น
ธรรม
2. มีเครือข่ายในการ
ต่อต้านการทุจริตที่
เข้มแข็ง
3,120 1. หมู่บ้านเปูาหมาย
ได้รับการพัฒนาสู่
หมู่บ้านรักษาศีล 5
2.คนในหมู่บ้านมี
ความสงบสุขสังคม

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วย
งาน

รวม

363,600

0

363,600

400,000

0

400,000

800,000

0

800,000

500,000

0

500,000

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต



ลพบุรี





500,000



หมายเหตุ/
หน่วยงาน

ลาปาง

ลาปาง

ลาปาง

18
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

72

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ส่งเสริมสนับสนุนประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
เพื่อเข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ของจ.ลาพูน
พัฒนาความรู้เรื่องการต่อต้าน
การทุจริตและการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและผู้นาชุมชนใน
จังหวัดเลย
จังหวัดธรรมาภิบาลอย่าง
ยั่งยืน

บุคลากรของหน่วยงานของรัฐ มี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ประเมิน ITA ร้อยละ 80

คน

ร้อยละ 75 ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้สามารถนาไป
พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
ในจังหวัดเลยได้

คน

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่านิยมและทัศนคติ
ต่อต้านการทุจริตดี

คน

75

ประชาสัมพันธ์ปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
จังหวัดเลย

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถพัฒนาเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์การปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐได้

คน

76

ฝึกอบรมข้าราชรุ่นใหม่หัวใจสี
ขาว

ร้อยละ 80 ของข้าราชการที่เข้า
รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานราชการได้อย่าง

คน

73

74

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

สงบสุข จังหวัดสงบสุข
ประเทศชาติสงบสุข
110 110

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วย
งาน

รวม

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

180,000

0

180,000

46,000



ลาพูน

560 ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้สามารถ
นาไปพัฒนาเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริตใน
จังหวัดเลยได้

300,000

0

300,000

250,000



เลย

200 ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่านิยมและ
ทัศนคติต่อต้านการ
ทุจริตดี
50 ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความสามารถพัฒนา
เครือข่ายการประชาสัมพันธ์การปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐได้
100 ข้าราชการมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานราชการได้

150,000

0

150,000

75,000

0

75,000

100,000

0

100,000



เลย



42,600



เลย

เลย

19
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
77

พัฒนางานตามพันธกิจของ
ส่วนราชการ เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานตามพ.ร.บ.
อานวยความสะดวกฯ

78

79

อบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจาปี
งบประมาณ 2560
อปท. โปร่งใสหัวใจคุณธรรม

80
81

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย
100 ราชการส่วนภูมิภาค
ประจาจังหวัดเลย ไม่
มีเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการ
ดาเนินการตามพ.ร.บ.
การอานวยความ
สะดวกฯ

ภายหลังการจัดโครงการราชการ
ส่วนภูมิภาค ประจาจังหวัดเลยไม่
มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ดาเนินการตามพันธกิจของส่วน
ราชการเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานตาม พ.ร.บ.การ
อานวยความสะดวกฯ หรือเรื่อง
ร้องเรียนลดลง
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่านิยมและทัศนคติ
ต่อต้านการทุจริตดี

คน

คน

135 ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่านิยมและ
ทัศนคติต่อต้านการ
ทุจริตดี

ร้อยละ 80

คน

220

ตาบลเข้มแข็งต้านโกง

ร้อยละ 80

คน

206

การเสริมสร้างวินัยและ
คุณธรรมจริยธรรม สู่เยาวชน
ประชาชนและข้าราชการ

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ในการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม
จริยธรรม
มีคุณลักษณะการเป็นพลเมืองที่ดี
ยึดมั่นในความถูกต้อง มีคุณธรรม
จริยธรรม และน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นหลักในการปฏิบัติราชการ
และดาเนินชีวิต

คน

400 ผู้เข้าอบรมที่เป็น
นักเรียน, นักศึกษา,
ข้าราชการ, ประชาชน
และเครือข่ายมีวินัย
มีคุณธรรม จริยธรรม
มีคุณ-ลักษณะการ
เป็นพลเมืองที่ดียึดมั่น
ในความถูกต้อง และ
สามารถน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วย
งาน

รวม

100,000

0

100,000

40,000

0

40,000

-

150,000

0

150,000

-

150,000

0

150,000

200,000

0

200,000

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

40,000

200,000



สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน



เลย



เลย




ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
สกลนคร

20
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

82
83

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ปลูกและปลุกจิตสานึกให้
สังคมไทยมีคุณธรรม
จริยธรรม ห่างไกลทุจริต
การเสริมสร้างจิตสานึกและ
ค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐใน
การปูองกันและปราบปราม
ทุจริต

84

เสริมสร้างธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใสของจังหวัด
สมุทรสงคราม

85

เสริมสร้างธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

86

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน
(Integrity and

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

-

คน

ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 70 มี
ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
คุณธรรม และจริยธรรม มี
คุณลักษณะเป็นข้าราชการยุค
ใหม่ที่ยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต
- ร้อยละของผู้เข้า ร่วมกิจกรรม
อบรม มีความรู้ความเข้าใจด้าน
การปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90
- ร้อยละของผู้เข้า ร่วมมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1. อปท.มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ ร้อยละ 100
2. เจ้าหน้าที่ของ อปท. ไม่มี
พฤติการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริต
และปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
อบรม มีความรู้ความเข้าใจด้าน
การปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ไม่

คน

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

พอเพียงเป็นหลักใน
การปฏิบัติราชการ
และดาเนินชีวิต
600
-

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วย
งาน

รวม

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน



สงขลา



สตูล

300,000

0

300,000

250 บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน

150,000

0

150,000

150,000

คน

120 ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

152,000

0

152,000

134,552



สมุทร
สงคราม

คน

108 ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในหลัก
ธรรมาภิบาลของการ
บริหารราชการ

50,000

0

50,000

50,000



สมุทร
สงคราม

คน

130 โครงการเป็นไปตาม
เปูาหมายคือร้อยละ
100 ผู้ผ่านเกณฑ์
ความรู้ ความเข้าใจ

51,000

0

51,000

47,840



สมุทร
สงคราม

21
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

87

88

89

90
91

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

Transparency
Transparency Assessment
: ITA) เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงองค์กร
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์โดยหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษา
ศีล ๕

น้อยกว่าร้อยละ 90
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
วัดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
จานวน 10 วัด

คน

เสริมสร้างองค์ความรู้
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิ
บาลและปูองกันปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงานรัฐ
พัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานตาม พ.ร.บ.การ
อานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "จัดทา
โครงการในกรอบแผนบูรณา
การการปูองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.

บุคลากร/หน่วยงานที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ60

คน

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการ
เข้ารับการฝึกอบรม

คน

50

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการ
เข้ารับการฝึกอบรม
-ระดับความสาเร็จของการนัด
ทาโครงการในกรอบแผนบูรณา
การฯ
-จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้
ความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

คน

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วย
งาน

รวม

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

สูงกว่าเกณฑ์ที่
กาหนด คิดเป็นร้อย
ละ 100

คน

1,000

ประชาชนทุกภาค
ส่วนฯ ของจังหวัด
สมุทรสงคราม
ได้เข้าวัดทาบุญ เป็น
การสืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนา และ
เกิดความสามัคคีใน
ชุมชนต่าง ๆ
100 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
ร้อยละ 65

0

77,000

120,000

0

120,000

120,000



สมุทร
สาคร

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความพึงพอใจใน
การอบรม ร้อยละ
85

50,000

0

50,000

50,000



สมุทร
สาคร

400 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความพึงพอใจใน
การอบรมร้อยละ 85
150 ร้อยละ 70

400,000

0

400,000

400,000



สมุทร
สาคร

450,000

0

450,000



สระแก้ว

ร้อยละ 70

35,090



77,000

สมุทร
สงคราม

22
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

92

งาน/กิจกรรม/โครงการ

2561
สร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนใน
การเฝูาระวังการทุจริต ระดับ
จังหวัด

93

อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการ
จังหวัดสิงห์บุรี

94

เสริมสร้างองค์ความรู้ในการ
ต่อต้านการทุจริต

ตัวชี้วัด

จานวนผู้ที่สมัครเข้าร่วมเป็น
เครือข่ายต่อต้านการทุจริต
จังหวัดสระบุรีไม่น้อยกว่าร้อยละ
90
จานวนผู้เข้ารับการอบรม

หน่วย
นับ

คน

คน

1.กลุ่มเปูาหมายได้รับการพัฒนา คน
ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงสร้าง อานาจหน้าที่ของ
องค์กรที่มีหน้าที่ในการสอดส่อง
การทุจริต
2.หน่วยงานต่าง ๆ มีความพร้อม
ในการปูองกันและปราบ ปรามการ
ทุจริต
3.กลุ่มเปูาหมายมีจิตสานึก เข้าใจ
มั่นใจในระบบกลไกการปูองกัน
การทุจริต
4.กลุ่มเปูาหมายนาแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไป
ปฏิบัติ

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

100 มีเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริตในระดับ
จังหวัดครอบคลุมทุก
อาเภอ
200 ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการปฏิบัติธรรม
สามารถนามา
ประพฤติปฏิบัติใน
การข่มตนให้สามารถ
ดารงชีวิตประจาวัน
ด้วยความปกติสุข มี
คุณธรรม และ
จริยธรรม
200 1.กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงสร้าง
อานาจหน้าที่ของ
องค์กรที่มีหน้าที่ใน
การสอดส่องการ
ทุจริต
2.หน่วยงานต่าง ๆ มี
ความพร้อมในการ
ปูองกันและปราบ
ปรามการทุจริต
3.กลุ่มเปูาหมายมี
จิตสานึก เข้าใจ มั่นใจ

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วย
งาน

รวม

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต



หมายเหตุ/
หน่วยงาน

150,000

0

150,000

สระบุรี

150,000

0

150,000

149,000



สิงห์บุรี

150,000

0

150,000

150,000



สุโขทัย

23
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

95

ข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจสุจริต

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

คน

96

ส่งเสริมการปฏิบัติตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
ข้าราชการ (ข้าราชการกลุ่ม
เสี่ยง)

จานวนข้าราชการที่ถูกร้องเรียน
หรือดาเนินการกรณีทุจริต
ประพฤติมิชอบลดลงจากปีที่ผ่าน
มา

คน

97

สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธ-ศาสนา
"หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัด
สุรินทร์
การเสริมสร้างความรู้ด้าน
ระเบียบกฎหมายให้แก่

จานวน 250 คน

หมู่
บ้าน

จานวน 17 หมู่บ้าน

คน

98

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

ในระบบกลไกการ
ปูองกันการทุจริต
4.กลุ่มเปูาหมายนา
แนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ไปปฏิบัติ
150 ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ด้านการ
ปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
400 ข้าราชการในกลุ่มที่
เสี่ยงต่อการทุจริต
ได้รับการส่งเสริมและ
ปลูกจิตสานึก
ตลอดจนมีคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน มีความ
ตระหนักรู้ต่อการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์
รัปชัน และมีฐาน
ความคิดในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ
17 ประชาชนดารงชีวิต
ด้วยความสงบสุข

250 บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในกฎ

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วย
งาน

รวม

100,000

0

100,000

101,900

0

101,900

200,000

0

200,000

124,700

0

124,700

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

51,200

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน



สุพรรณบุรี



สุราษฎร์ธานี



สุรินทร์



สุรินทร์

24
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

99

100

งาน/กิจกรรม/โครงการ

บุคลากรภาครัฐในการต่อต้าน
การทุจริต
หนองบัวลาภูใสสะอาดไม่ให้
ไม่รับ

102

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและ
ปลุกจิตสานึกในการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตใน
ทุกภาคส่วนจังหวัดอ่างทอง
เฝูาระวัง/ต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ท้องถิ่นอ่างทอง สุจริตโปร่งใส

103

1 จังหวัด 1 ปูองกันโกง

104

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment
: ITA)

101

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

ระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน
200 ร้อยละ 98

ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันและสร้างเครือข่าย
เพิ่มเติมได้
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ
80

คน

คน

100 มีเครือข่ายร่วม
ต่อต้านการทุจริต

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ
80
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ
80

คน

มีผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ๘๐

คน

-

คน

คน

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วย
งาน

รวม

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

115,400

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน



หนอง
บัวลาภู

115,400

0

115,400

37,000

0

37,000

320 มีเครือข่ายร่วม
ต่อต้านการทุจริต
430 ผู้อบรมมีความรู้ด้าน
การปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

153,000

0

153,000

140,000

500,000

0

500,000

500,000



อ่างทอง

321 ผู้เข้ารับการอบรมมี
จิตสานึกจริยธรรม
คุณธรรม และมี
พฤติกรรมต่อต้านการ
ทุจริต
160 ร้อยละ 90 ของผู้เข้า
รับการอบรมสามารถ
นาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

100,000

0

100,000

100,000



อุดรธานี

86,800

0

86,800

86,800



อุทัยธานี



อ่างทอง



อ่างทอง

25
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

105

106

107

108

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วย
งาน

รวม

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต



เสริมสร้างจิตสานึกของ
เครือข่ายวัฒนธรรม "ร่วมคิด
ร่วมทาร่วมต้านทุจริต"
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ จ.อุตรดิตถ์
(Integrity and
transparency Assessment
- ITA)

เครือข่ายมีความรู้ และมีส่วนร่วม

คน

128 ร้อยละ 80 เป็น
เครือข่ายร่วมแจ้งการ
ทุจริต

120,000

0

120,000

120,000

จานวนบุคลากรที่ได้รับการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน

คน

228,100

0

228,100

192,076

ประชุมเสวนาปลุกจิตสานึก
ค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม
และสร้างวินัยการปูองกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
อปท.โปร่งใส หัวใจช่อสะอาด

-

300 บุคลากรภาครัฐมี
ความรู้ ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบใน
การต่อต้านการทุจริต
และองค์กรมี
คุณธรรมความ
โปร่งใสนาไปสู่
สังคมไทยปลอดจาก
การทุจริต
600
-

345,000

0

345,000

220,050

700

280,000

0

280,000

261,685.25

คน

1.ลดปัญหาการทุจริตในภาครัฐ คน
และสังคมไทย
2.ประเทศไทยมีภาพลักษณะ
ด้านการคอร์รัปชันที่ดีขึ้น
3.ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่พัสดุ
และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของ
อปท. ในหน่วยงานแต่ละสังกัดมี
ความรู้ความเข้าใจมาตรา 100
และมาตรา 103 ใน
ระดับพื้นฐาน (วัดโดย

1. นักเรียน นักศึกษา
ประชาชนทั่วไปและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมี
ความรู้ ความเข้าใจ
มาตรา 100 และ
มาตรา 103
2.เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยว
ข้องกับงานพัสดุ
สามารถปฏิบัติงาน

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน
อุทัยธานี





อุตรดิตถ์

อุบล
ราชธานี



อานาจเจริญ

26
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

แบบทดสอบความรู้)

ยุทธ 1 กล 2
1
การขับเคลื่อนประมวล
จริยธรรมข้าราชการไปสู่การ
ปฏิบัติ

ร้อยละ 80 ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าร่วมการ
สัมมนา มีความรู้ความเข้าใจและ
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วย
งาน

รวม

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน



กาฬสินธุ์

ด้วยความโปร่งใสและ
ลดความเสี่ยงของการ
ทุจริตในหน่วยงาน
ของรัฐ
3.ค่าดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน(CPI) ของ
ประเทศไทยดีขึ้น
คน

2

หมู่บ้านรักษาศีล ๕จังหวัดตรัง ร้อยละ 80

คน

3
4

หมู่บ้านรักษาศีล ๕
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล 5

คน
คน

-จานวนหมู่บ้านร่วม
โครงการ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

200 ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐใน
จังหวัดมีความรู้ความ
เข้าใจและปฏิบัติตาม
มาตรฐานประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนสามารถปลูก
จิตสานึกการเป็น
ข้าราชการที่ดี ปฏิบัติ
ราชการด้วยความ
โปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ
วัฒนธรรมในการ
ปฏิบัติงานที่มุ่ง
ประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นสาคัญ
30 ร้อยละ 88.25

410,000

0

410,000

348,000

0

348,000

450

150,000
550,000

0
0

150,000
550,000

1,300

เด็ก เยาวชนนักเรียน
นักศึกษา และ

5,300



ตรัง



บุรีรัมย์
มหาสารคาม

27
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

-กลุ่มเปูาหมายโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

5

หมู่บ้านรักษาศีล ๕

เชิงปริมาณผู้เข้าร่วมโครงการ

คน

6

การรักษาศีล 5 เสริมสร้าง
ความโปร่งใสนาพาประเทศ
ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
ยั่งยืน

1.เครือข่ายภาคประชาสังคม
ได้รับความรู้ความเข้าใจนโยบาย
รัฐบาลและจังหวัดด้านการ
ปูองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
2.พุทธศาสนิกชนในครอบครัว
หมู่บ้านสถานศึกษา และ
หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม
โครงการและรักษาศีล 5 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 30

คน

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

ประชาชนทั่วไปได
น้อมนาหลักธรรมทาง
ศาสนามาใช้ใน
ชีวิตประจาวัน และ
ดาเนินชีวิตร่วมกันใน
ชุมชนโดยเฉพาะการ
ถือศีล/ครองตนใน
หลักศีล 5 มีจิตสานึกปูองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบมี
สุขภาวะที่ดีทั้ง
ร่างกายและจิตใจ
3,400 เชิงคุณภาพร้อยละ
80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้และ
เข้าใจสามารถนาหลัก
ศีล 5 มาใช้เพื่อลด
การทุจริตคอรัปชั่น
250 1.เครือข่ายภาค
ประชาสังคมตาม
โครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และสร้างกลไก
ปูองกันการทุจริต
เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วย
งาน

รวม

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

1,500,000

0

1,500,000

859,800



ร้อยเอ็ด

120,000

0

120,000

120,000



สมุทร
ปราการ

28
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วย
งาน

รวม

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

2.พุทธศาสนิกชนของ
จังหวัดสมุทรปราการ
เข้าร่วมโครงการ
รักษาศีล 5 เพิ่มขึ้น
ยุทธ 1 กล 3
1
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงแก่
องค์กรสตรี
2

เสริมสร้างความรู้เกี่ยวการ
ดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.จานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
เกี่ยวกับการปูองกันการทุจริต
เพิ่มขึ้น
จานวนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

คน

250 ผู้เข้าร่วมโครงการนา
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
การปูองกันการทุจริต
ในพื้นที่

300,000

0

300,000

227,668



พิจิตร

คน

500 1.ข้าราชการภายใน
จังหวัดหนองคาย
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อนาไปเป็น
แนวทางในการ
เผยแพร่องค์ความรู้
ด้านปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับ
หน่วยงานต่อไป
2.ข้าราชการภายใน
จังหวัดหนองคาย
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
สามารถนาไป

365,000

0

365,000

137,136



หนองคาย

29
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วย
งาน

รวม

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

ประกอบอาชีพ
เสริมสร้างรายได้ ลด
ปัญหาหนี้สิน ใน
ข้าราชการเป็นการ
เพิ่มคุณภาพชีวิต
ยุทธ 1 กล 4
1
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต
ให้แก่อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน

1. ร้อยละของจานวนสมาชิกของ จังหวั
กลุ่ม/องค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรม
ด
การต่อต้านทุจริตไม่น้อยกว่าร้อย (รุ่น)
ละ 80 เมื่อเทียบกับเปูาหมาย
ที่ตั้งไว้ (ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ)
2. ร้อยละความ สาเร็จ ของอาสา
สมัครหรือเครือข่ายของส่วน
ราชการที่ผ่านการอบรม สามารถ
พัฒนาขยายผลต่อยอดเครือข่าย
รูปแบบความสัมพันธ์ในการร่วมกัน
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ร้อยละ 70 (ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ)
ร้อยละ 80 ของเครือข่ายเฝูา
คน
ระวังมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตน และมีการเตือนภัยให้
ข้อมูลเบาะแส

2

พัฒนาศักยภาพและรวมพลัง
เครือข่ายเฝูาระวังการทุจริต
ในหน่วยงานภาครัฐ

3

ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย ร้อยละ 80
ภาครัฐและเอกชนเพื่อต่อต้าน
การทุจริตภาครัฐ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ของรัฐภาคเอกชน

4

คน
-

คน

76

สานักงาน
คณะกรรมการ
ปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ปปช.) มี
เครือข่าย ในการ
ปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
เพิ่มขึ้น จานวน
7,600 คน

3,800,000

0

3,800,000

จังหวัดมีเครือข่าย
การเฝูาระวังเตือนภัย
การทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ
100 มีเครือข่ายร่วม
ต่อต้านการทุจริต

340,000

0

340,000

150,000

0

150,000

200 มีเครือข่ายร่วม
ต่อต้านการทุจริต

700,000

0

700,000

90



ปภ.



กาฬสินธุ์

150,000



ตรัง

584,000



นครสวรรค์

3,800,000

30
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

5

6

งาน/กิจกรรม/โครงการ

และภาคประชาสังคมต่อต้าน
คอร์รัปชั่น
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชนภาคประชา
สังคมและสื่อมวลชน
สร้างเครือข่ายข้าราชการ
ต่อต้านการทุจริต

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วย
งาน

รวม

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

ข้อเสนอ 10 ข้อ เครือข่าย 1
กลุ่ม

คน

100 10 ข้อเสนอ
10 เครือข่าย

108,000

0

108,000



นครสวรรค์

ร้อยละ 90 ของบุคลากร
ภาครัฐ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

คน

200 1. ข้าราชการใน
ระดับจังหวัดมีความ
ตระหนักในพิษภัย
ของการเรียกรับ
สินบนการจัดซื้อจัด
จ้าง
2. มีการดาเนินการ
ทางวินัย/กฎหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
50 1. มีอาสาสมัครร่วม
ต่อต้านการทุจริต
เพิ่มขึ้น
2. ภาคประชาชน
ได้รับความรู้ความ
เข้าใจในมาตรการ
ปูองกันปราบปราม
การทุจริต
642 มีเครือข่ายภาค
ประชาชนเฝูาระวัง
และต่อต้านการทุจริต

126,400

0

126,400



นราธิวาส

247,100

0

247,100



นราธิวาส

729,000

0

729,000



พังงา

7

อบรมเชิงปฏิบัติการ "ยามเฝูา
เมือง"

อัตราอาสาสมัคร
ร่วมต่อต้าน
การทุจริตเพิ่มขึ้น

คน

8

พัฒนาเครือข่ายภาค
ประชาชนเฝูาระวังและ
ต่อต้านการทุจริต

ร้อยละ 80 ของเครือข่ายภาค
ประชาชนมี
จิตสานึกในการต่อต้านทุจริตมี
ความรู้ไปปฏิบัติหน้าที่เฝูาระวัง
แจ้งเบาะแสและต่อต้านการ
ทุจริตในหมู่บ้าน

คน

31
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

9

เครือข่ายเฝูาระวังการทุจริต

10

เครือข่ายต้านโกง

11

สร้างความรู้ ความเข้าใจ
เครือข่ายอาเภอ/จังหวัดจัดทา
แผนงานกิจกรรมขับเคลื่อน
เครือข่ายปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพองค์กรภาคประชา
สังคม/ภาคีเครือข่ายในการ
ปูองกันและเฝูาระวังการ
ทุจริต
โครงการหมู่บ้าน/ชุมชน
เข้มแข็งต้านการทุจริต
พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัคร
ปูองกันทุจริต

12

13
14

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ระดับความสาเร็จของการเพิ่ม
จานวนเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริตจังหวัดพัทลุง
100 คน

คน

ร้อยละจานวนเครือข่ายพัฒนา
ชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถตรวจสอบความโปร่งใส
ได้ทุกหมู่บ้าน

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วย
งาน

รวม

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน
พัทลุง
เพชรบูรณ์

600,000

600,000




0

700,000

154,986



มุกดาหาร

150,000

0

150,000

146,000



ลาพูน

150,000

0

150,000

150,000



สุโขทัย

0

150,000

264,500

0

264,500

คน

100 ได้ฝึกอบรมในวันที่
7-11 ธ.ค.59 มี
เครือข่ายการทางานที่
ต่อต้านการทุจริต

600,000

0

-จานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

คน

1,200

700,000

ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 160
คน
1.กลุ่มเปูาหมายได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ มีจิตสานึก ความ
เข้าใจในระบบกลไกการปูองกัน
การทุจริต มั่นใจในมาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัย และ
สมัครเป็นเครือข่ายต่อต้านการ
ทุจริตของจังหวัดสุโขทัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30
2.กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ ความ
เข้าใจบทบาทโครงสร้าง อานาจ
หน้าที่ และแนวทางการ
ปฏิบัติงานขององค์กรที่มีหน้าที่

คน

160 หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง
ร่วมต่อต้านการทุจริต
200 1.กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการพัฒนา ให้
มีความรู้ มีจิตสานึก
ความเข้าใจในระบบ
กลไกการปูองกันการ
ทุจริต มั่นใจใน
มาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภัย และ
สมัครเป็นเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริตของ
จังหวัดสุโขทัย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30

คน

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต



150,000

-

สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

150,000

390 เครือข่ายต่อต้านการ
ทุจริตจังหวัดพัทลุง
เพิ่มขึ้น390 คน
100
-

คน

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ภูเก็ต

32
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

ในการสอดส่องการทุจริต
3.กลุ่มเปูาหมายนาความรู้ที่ได้
จากการฝึกอบรมไปเผยแพร่ให้
สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านทุจริต
ในวงกว้าง เกิดวัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริตในทุกภาคส่วน
4.กลุ่มเปูาหมายและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องมีจิตสานึกและมีความ
ตระหนักด้านธรรมาภิบาล

15

เสริมสร้างเครือข่ายสายลับจับ 1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โจรปล้นชาติ
สัมมนาฯ ผ่านการประเมิน
ทดสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น
2.ร้อยละ 25 ของผู้เข้าร่วม
สัมมนาฯ สมัครเข้าร่วมเป็น

คน

720

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
มีผู้สมัครเป็น
เครือข่าย 132 คน
คิดเป็นร้อยละ 66
2.กลุ่มเปูาหมายมี
ความรู้ ความเข้าใจ
บทบาทโครงสร้าง
อานาจหน้าที่ และ
แนวทางการ
ปฏิบัติงานขององค์กร
ที่มีหน้าที่ในการ
สอดส่องการทุจริต
3.กลุ่มเปูาหมายนา
ความรู้ที่ได้จากการ
ฝึกอบรมไปเผยแพร่
ให้สังคมมีพฤติกรรม
ร่วมต้านทุจริตในวง
กว้าง เกิดวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริตใน
ทุกภาคส่วน
4.กลุ่มเปูาหมายและ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมี
จิตสานึกและมีความ
ตระหนักด้าน
ธรรมาภิบาล
ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
-ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจและการปลูกฝัง
จิตสานึกที่ดีต่อสังคม
มีอุดมการณ์รักชาติที่

งบ
บูรณาการ

486,000

งบ
หน่วย
งาน

0

รวม

486,000

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

486,000

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต



สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

หนองคาย

33
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

เครือข่าย “สายลับ จับโจร
ปล้นชาติ”
3.องค์กรตรวจสอบมีเครือข่าย
“สายลับ จับโจร ปล้นชาติ” ใน
การเฝูาระวังหรือแจ้งเบาะแสการ
ทุจริตในทุกหน่วยงาน องค์กร
ตาบล หมู่บ้าน อย่างน้อย
หน่วยงานหรือองค์กรละ 1 คน

16

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หมา จานวนเครือข่ายที่ได้รับการ
เฝูาบ้าน" (Watch Dog)
พัฒนาและมีส่วนร่วมในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต

ยุทธ 4 กล 3

คน

820

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
ถูกต้อง
-ได้รับความรู้ในด้าน
มาตรการปูองกันจาก
หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในการให้เบาะแส
การทุจริตและมีความ
มั่นใจที่จะปฏิบัติด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต
-มีความพึงพอใจต่อ
การสัมมนาฯ และมี
ความตั้งใจที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต
-มีเครือข่าย “สายลับ
จับโจร ปล้นชาติ” ใน
การเฝูาระวังหรือแจ้ง
เบาะแสการทุจริตใน
ทุกหน่วยงาน องค์กร
ตาบล หมู่บ้าน อย่าง
น้อยหน่วยงานหรือ
องค์กรละ 1 คน
มีเครือข่ายภาค
ประชาชนที่มีความ
เข้มแข็ง และมีส่วน
ร่วมในการปูองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตร่วมกัน

งบ
บูรณาการ

835,200

งบ
หน่วย
งาน

0

รวม

835,200

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต



สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

อุตรดิตถ์

34
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

1

งาน/กิจกรรม/โครงการ

โครงการให้บริการฐานข้อมูล
ดิจิทัลด้านการผังเมือง

ตัวชี้วัด

-

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

ระบบ

1

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
-

งบ
บูรณาการ
28,876,000

งบ
หน่วย
งาน
0

รวม
28,876,000

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต



สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน
ยผ.

35

รายงานผลการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบส่วนราชการ)

36
แบบรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย

ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 รอบ 6 เดือน

 รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม)
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ยุทธ 1 กล 1
1
รวมพลังแห่งความภักดี (จัด
ให้มีการปฏิญาณตน เมื่อวันที่
22 พ.ย.2559)

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

บุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดที่
เข้าร่วมพิธีได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวม
จิตใจของคนไทยทั้งชาติ

ครั้ง

1

2

สวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถี
ไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ
พ.ศ. 2560 ณ วัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมาราม เมื่อวันที่
31 ธ.ค. 2559

บุคคลในสังกัดและ
พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมส่ง
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในมิติทาง
ศาสนา

ครั้ง

1

3

โครงการพัฒนาคุณภาพและ
การบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)

ร้อยละของกรมและจังหวัดได้รับ
การส่งเสริมองค์ความรู้ในการ
พัฒนาองค์กร

หน่วย
งาน

6/1
7/7
6

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

บุคลากรในสังกัด
500 คน ได้ร่วม
ปฏิญาณตนที่จะ
ประพฤติปฏิบัติตาม
รอยพระยุคลบาท
และดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยความเพียรอัน
บริสุทธิ์
บุคลากรในสังกัดได้
ร่วมกิจกรรมต้อนรับ
ปีใหม่ในรูปแบบที่
เรียบง่ายและสามารถ
นาหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนามา
เป็นแนวทางในการ
ดาเนินชีวิต
กรมและจังหวัดมีการ
พัฒนาองค์กรตาม
เกณฑ์ PMQA และ
กระบวนการทางาน
อย่างมีระบบ

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



กก.สป.

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



กก.สป.

0

234,600

234,600



กพร.

37
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

4
5

6

7
8

9

10

งาน/กิจกรรม/โครงการ

โครงการจัดทาคารับรองการ
ปฏิบัติราชการระดับ
หน่วยงานในสังกัดสป.มท.
โครงการจัดทาการประเมินผล
ส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและการ
ดาเนินการทางวินัย ปี 2560
เสริมสร้างจริยธรรม
ข้าราชการกรมการพัฒนา
ชุมชน
ฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแก่ข้าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน
ประจาปี 2560
จัดทาสื่อรณรงค์ส่งเสริม
จริยธรรมข้าราชการกรมการ
พัฒนาชุมชน ประจาปี
2560
ข้าราชการต้นแบบด้าน
จริยธรรม (The Icon)

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
สอดคล้องกับแนวทาง
คุณธรรมของบุคลากร
และหลักธรรมาภิบาล
ร้อยละ 100

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

0

25,000

25,000



กพร.

ก.ค.- ระดับมาตรฐาน (ตาม
76 แนวทางที่สานักงาน
ก.พ.ร. กาหนด)

0

25,000

25,000



กพร.

คน

187 การดาเนินการทาง
วินัยถูกต้องและเป็น
ธรรม

0

1,682,800

1,682,800



พช.

ร้อยละของจานวนข้าราชการที่
ผ่านการอบรม

จัง
หวัด

76

0

400,000

400,000



พช.

จานวนข้าราชการที่เข้ารับการ
อบรม

คน

90

ข้าราชการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
ข้าราชการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม

0

811,700

817,700



พช.

ร้อยละของข้าราชการที่ได้รับ
สื่อฯ

เล่ม

7,0
00

ข้าราชการมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
ประมวลฯ

0

500,000

500,000



พช.

จานวนข้าราชการที่ได้รับการ
คัดเลือกเป็นข้าราชการต้นแบบ

คน

1

ข้าราชการกรมฯ มี
แบบอย่างที่ดีในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

0

124,900

124,900



พช.

ระดับความสาเร็จการจัดทาคา
รับรองการปฏิบัติราชการระดับ
หน่วยงานในสังกัดสป.มท.
ระดับความสาเร็จการประเมินผล
ส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ
จานวนข้าราชการที่ผ่านการ
อบรม

หน่วย
งาน

17

หน่วย
งาน

38
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

11

12

13

14
15

16

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน



ทด.

โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ของสานักงาน
ป.ป.ช. และ สานักงาน
ป.ป.ท.
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน และ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการกรมที่ดิน พ.ศ.
2552 และค่านิยมหลักกรม
ที่ดิน
ทบทวน ปรับแก้ กฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่
ประกาศเจตนารมณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริตของกรม
ที่ดิน
โครงการรณรงค์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และวินัยข้าราชการ
ประมวลจริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการ

ร้อยละความสาเร็จของโครงการ
ประเมินฯ

ร้อย
ละ

100

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ

จานวนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้

กิจ
กรรม

5

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ

จานวนกฎ ระเบียบที่ได้รับการ
ทบทวน

เรื่อง

2

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



ทด.

ครั้ง

1

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



ทด.

จานวนครั้งการรณรงค์เผยแพร่
ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และวินัย
ข้าราชการ ประมวลจริยธรรม
และจรรยาข้าราชการ

ครั้ง

12

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



ปภ.

โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของ

ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและ

ระ
ดับ

5
ระดั

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



ปภ.

บุคลากร ปภ. มี
ความรู้ ความเข้าใจ
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และวินัย
ข้าราชการ ประมวล
จริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการ
กรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย



ทด.

39
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

หน่วยงานภาครัฐ ป.ป.ท.
(ITA) ประจาปี 2560)

ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปี 2560

17

ซักซ้อมคู่มือผู้บังคับบัญชาใน
การรักษาวินัยของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในที่ประชุม
กรมและเว็บไชต์กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

ร้อยละของผู้บังคับบัญชา (ตั้งแต่
ระดับผู้อานวยการกลุ่มงานขึ้นไป
ที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา)มีความรู้
เกี่ยวกับการรักษาวินัยของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา

ครั้ง

18

โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
Integrity and
Transparency Assessment
(ITA)

ร้อยละของสานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดหาผู้
รับจ้างมาลงนามสัญญาโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Integrity and Transparency
Assessment (ITA)

แห่ง

19

โครงการให้ความรู้ ปลุก
จิตสานึกในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้กับ
เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการ
ทุจริตภายใต้โครงการ
“ข้าราชการไทยไร้ทุจริต

เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐและ คน
แผนงานเชิงรุกในการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่นในแนวทางปลุกจิตสานึก
และตรวจสอบและเฝูาระวังเชิงรุก
ให้กับเจ้าราชการ

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เป็นหน่วยงานที่มี
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงาน
1 ผู้บังคับบัญชา (ตั้งแต่
ระดับผู้อานวยการ
กลุ่มงานขึ้นไปที่มี
ผูใ้ ต้บังคับบัญชา)มี
ความรู้เกี่ยวกับการ
รักษาวินัยของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
76 สานักงานส่งเสริมการ
จัง ปกครองท้องถิ่น
หวัด จังหวัดมีผู้รับจ้างมา
รับงานประเมิน
โครงการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น Integrity
and Trans-parency
Assessment (ITA)
๒๒๐ เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานของ
ข้าราชการใน
หน่วยงานและรู้จักใน
การปูองกันมิให้เกิด

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

ไม่ใช้
งบประมาณ



สถ.



สถ.

รวม

สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

บ

0

0

0

251,264,0
00

251,264,0
00

0

230,000

230,000



ยผ.

40
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

ครั้งที่ ๒”

20

การรณรงค์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

21

การเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์มาตรฐานของ
จริยธรรม ข้าราชการพลเรือน
และการดาเนินการตามประมวล
จริย-ธรรมข้าราชการพลเรือน
เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรมผ่านสื่อ
ต่างๆ
พัฒนากรอบการตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลการทางาน
ของข้าราชการเพื่อสร้างความ
ตระหนักในการทางานอย่างมี
มโนสุจริตและปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
อบรมหลักสูตร “ปฐมนิเทศ
พนักงานราชการ” รุ่นที่ 3

22

23

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
กรมฯ

จา
นวน

เจ้า
หน้า
ที่
กรม
ทุก
ราย

จานวนครั้งที่มีการเผยแพร่
ประชาชนพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม

ครั้ง

5

ระดับความสาเร็จการประเมิน
มาตรฐานความโปร่งใสของกรมฯ

ระดับ
คะ
แนน

5

พนักงานราชการมีความเข้าใจ
70
ระเบียบ วินัย วิธีการปฏิบัติ
ราชการตามระเบียบ แบบแผน
ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล

1

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
การทุจริตของ
ข้าราชการและสามารถ
นาไปเผยแพร่ให้กับ
บุคคลทั่วไป
ทาให้ข้าราชการมี
ความรู้มีจิตสานึกและ
รับผิดชอบต่อหน้าที่มี
ความเสียสละ ความ
โปร่งใสในการทางาน
และสามารถ
ตรวจสอบได้
ข้าราชการและ
ประชาชนทั่วไปได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทาง
จริยธรรมและ
คุณธรรมอย่างถูกต้อง

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



ยผ.

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



ยผ.

เป็นมาตรฐานทาง
จริยธรรมของ
ข้าราชการด้วยการ
ปฏิบัติงานด้วยความ
ชื่อสัตย์และโปร่งใส

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



ยผ.

70

0

429,000

429,000



ยผ.

41
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

24

สัมมนา “วันผังเมืองโลก”

25

อบรมข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 6

26

อบรมหลักสูตร “การบูรณา
การงานวางผังเมือง”

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

-ผู้เข้าร่วมการสัมมนารับทราบ
500
นโยบาย และแนวทางการ
ดาเนินงานด้านผังเมืองที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งจะส่งผล
ให้เกิดความเข้าใจงานผังเมืองที่มี
ความท้าทายในอนาคต โดยการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
-เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการ
ต่อต้านการรับสินบนและเพื่อให้
การวางผังเมืองเป็นไปอย่างโปร่งใส
ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้าราชการที่บรรจุใหม่มีการ
พัฒนาความรู้ และปฏิบัติหน้าที่
ตามหลักธรรมาภิบาล และปลุก
จิตสานึกมิให้เกิดการทุจริตและ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
-นักผังเมือง นักวิเคราะห์ผังเมือง 65
และพนักงานวิเคราะห์ผังเมืองที่
บรรจุใหม่ ได้พัฒนาองค์ความรู้
และทักษะ ตระหนักถึงขั้นตอน
และกระบวนการวางผังตาม
พระราชบัญญัติการผังเมืองใหม่
ได้อย่างถูกต้อง
-ปลูกจิตสานึกมิให้เกิดการทุจริต
และปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส
และตรวจสอบได้

ปริ
มาณ

1

1

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

500

0

500,000

500,000



ยผ.

70

0

584,000

584,000



ยผ.

65

0

273,500

273,500



ยผ.

42
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

27

28

29
30

31
32

งาน/กิจกรรม/โครงการ

สัมมนาการขอสนับสนุนและ
แนวทางการปฏิบัติงานระบบ
การเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
สาหรับ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

เพื่อให้ผู้ดาเนินการโครงการจัด
200
รูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่มีการ
เตรียมความพร้อมด้าน
งบประมาณหรือแหล่งทุนในการ
พัฒนาพื้นที่เพื่อความโปร่งใสและ
ปูองกันการทุจริต
อบรมหลักสูตร “การผังเมือง -ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ
35
สาหรับผู้ปฏิบัติงานองค์กร
ในภารกิจด้านการผังเมืองอย่าง
ปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 3 ถูกต้องและสามารถนาความรู้
และประสบการณ์ไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
-ปลูกจิตสานึกมิให้เกิดการทุจริต
และปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส
และตรวจสอบได้
กิจกรรมจัดพิธีถวายสัตย์
บุคลากรกรมฯ เข้าร่วม
จา
ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่
นวน
ดีและพลังของแผ่นดิน
จัดอบรมส่งเสริมความรู้ความ คะแนนความรู้หลังการฟัง
คะ
เข้าใจมาตรา 100 และ
บรรยายไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
แนน
103 สาหรับผู้บริหารระดับ
ฝุายขึ้นไป
การเข้าร่วมโครงการประเมิน คะแนนประเมินจากสานักงาน
คะ
คุณธรรมและความโปร่งใสใน ป.ป.ช. มากกว่าปี 2559
แนน
หน่วยงานภาครัฐ
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้
การวัดคะแนนความรู้ความเข้าใจ คะ
ความรู้ด้านธรรมาภิบาล
ในการสื่อสาร Post Test
แนน
จริยธรรมการต่อต้านการ
มากกว่า Pre Test
ทุจริตผ่านสื่อต่าง ๆ

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

2

200

0

302,000

302,000



ยผ.

1

35

0

480,000

480,000



ยผ.

0

20,000

20,000



ยผ.

กปน.เป็นองค์กร
โปร่งใส (Zero
Corruption)

0

25,000

25,000

14,150



กปน.

>ปี กปน.เป็นองค์กร
255 โปร่งใส (Zero
9 Corruption)
Post กปน.เป็นองค์กร
Test โปร่งใส (Zero
> Pre
Test Corruption)

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ

-



กปน.

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ

-



กปน.

๕๐๐
>
80

43
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

33

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

จัดอบรม/บรรยายให้ความรู้
ด้านธรรมาภิบาล จริยธรรม
และการต่อต้านการทุจริต
การอบรมหลักสูตรธรรมาภิ
บาล กปน. "ต้นกล้าแห่งธรร
มาภิบาล"

จานวน 3 ครั้ง /ปี

ครั้ง/
ปี

3

การวัดคะแนนความรู้หลังฟัง
บรรยายได้คะแนนมากกว่าก่อน
ฟังบรรยาย

คะ
แนน

35

การจัดงานวันธรรมาภิบาล
กปน.

คะแนนความพึงพอใจด้านการจัด
งานมากกว่าร้อยละ 80

คะ
แนน

หลัง
บรร
ยาย
>ก่อ
นบร
ร
ยาย
>
80

36

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม
-กิจกรรมทาบุญตักบาตรทุก
วันศุกร์ต้นเดือน
-กิจกรรมปฏิบัติธรรมในวัน
สาคัญทางศาสนา เช่น วัน
มาฆบูชา
-กิจกรรมทาดีเพื่อสังคม เช่น
เลี้ยงอาหารกลางวันผู้พิการ
และเด็กกาพร้

จานวน 15 ครั้ง/ปี

ครั้ง/
ปี

34

15

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

90,000

92,355



กปน.

ไม่ใช้
งบประมาณ

-



กปน.

-



กปน.

65,250



กปน.

กปน.เป็นองค์กร
โปร่งใส (Zero
Corruption)
กปน.เป็นองค์กร
โปร่งใส (Zero
Corruption)

0

90,000

0

0

กปน.เป็นองค์กร
โปร่งใส (Zero
Corruption)
-จัดกิจกรรมทาบุญ
ตักบาตรทุกเดือน
ต.ค. 59 – มี.ค. 60
-20 ม.ค.60 จัดพิธี
บาเพ็ญกุศลสตมวาร
100 วันฯ เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศล
-30 พ.ย.59 จัด
กิจกรรมประดิษฐ์
ตุ๊กตา “น้องแทนใจ”
มอบให้เด็กด้อย
โอกาส
-3 ก.พ.60 จัดกิยก
รรมบริจาคสิ่งของ
ช่วยเหลือชาวบาง
สะพานน้อย ที่ได้รับ

0

1,400,000

1,400,000

0

200,000

200,000

สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

44
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

37

แผนยกระดับ โครงการ
วัฒนธรรมการทาดี

38

เผยแพร่ ปลูกฝังและส่งเสริม
- จานวนครั้งที่มีการจัดบรรยาย
ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม
ให้ความรู้
ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. อย่าง
ต่อเนื่อง (เป็นการสอดแทรก
เป็นหัวข้อการบรรยายในการ
อบรมหลักสูตรต่างๆ)
โครงการอบรมหลักสูตร
- จานวนคนที่ได้รับการอบรม
“คุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล”
โครงการประเมินคุณธรรมและ - จัดส่งเอกสารทัง้ 3 ส่วน
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน ทันเวลาตามวันที่ ป.ป.ช. กาหนด
ของหน่วยงานภาครัฐของ

39
40

ดาเนินโครงการแล้วเสร็จภายใน
30 กันยายน 2560

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

ความเดือดร้อนจาก
อุทกภัยภาคใต้
ประกอบด้วยเครื่อง
อุปโภค บริโภค
เครื่องเขียน ฯลฯ
-28 ก.พ.60 จัด
กิจกรรมบริจาคถุงผ้า
ให้ฝุายเภสัชกรรม
โรงพยาบาลวัดโบสถ์
เพื่อใช้ใส่ยารักษาโรค
ให้กับผู้ปุวยที่มา
รักษาที่โรงพยาบาล
ระยะ 30- กปน.เป็นองค์กร
เวลา ก.ย.- โปร่งใส (Zero
60 Corruption)
ครั้ง
8 - มีการจัดบรรยายให้
ความรู้โดยสอดแทรก
หัวข้อไว้ในหลักสูตร
ต่าง ๆ แล้วเสร็จ
จานวน 3 โครงการ

คน
วันที่

300 มีผู้ได้รับการอบรม
แล้ว จานวน 108
คน
ที่ -เข้ารับผังการชี้แจง
ป.ป. การประเมิน ITA จาก
ช. ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 23

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

0

200,000

0

0

0

500,000

0

0

รวม

200,000

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

200,000

ไม่ใช้
งบประมาณ

500,000
ไม่ใช้
งบประมาณ

134,712

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน



กปน.



กปภ.



กปภ.



กปภ.

45
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ป.ป.ช. (ITA)

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

กาห
นด

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
ธ.ค. 59
-จัดส่งรายชื่อและ
แบบสารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (EBIT)
รอบที่ 1 ให้
สานักงาน ป.ป.ช.
เรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วันที่ 24 ก.พ.60
(ก่อนกาหนด)
-ผู้ว่าการฯ นาคณะ
ผู้บริหารและพนักงาน
ร่วมประกาศ
เจตนารมณ์ “ที่น.ี่ ..
องค์กรโปร่งใส” เมื่อ
วันที่ 10 ต.ค.59
-ประกาศนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชันของ กปภ.
เมื่อวันที่ 10 ต.ค.59
-ประกาศให้พนักงาน
งดการให้และรับ
ของขวัญในช่วง
เทศกาลปีใหม่
2560 เมื่อวันที่ 22
ธ.ค.59
-ประกาศแจ้งผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย งดกรให้
ของขวัญ ของกานัล
ทุกประเภทแก่ผู

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

46
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

41

42

งาน/กิจกรรม/โครงการ

โครงการให้ความรู้ “การ
ปูองกันและการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร”
(เป็นการสอดแทรกเป็นหัวข้อ
การบรรยายในการอบรม
หลักสูตรต่างๆ)
โครงการจัดอบรมให้ความรู้
แก่บุคลากรของสานัก
ตรวจสอบ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

- จานวนครั้งที่มีการจัดบรรยาย
ให้ความรู้

ครั้ง

4

- จานวนครั้งที่มีการจัดบรรยาย
ให้ความรู้

ครั้ง

2

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
บริหาร พนักงาน
และลูกจ้าง
-ประกาศเจตจานง
การบริหารงานและ
ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและโปร่งใส
เมื่อวันที่ 30 ม.ค.60
-ผู้ว่าการฯ นาคณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
และลูกจ้างทุกคน
ร่วมแสดงสัญลักษณ์
และประกาศ
เจตจานงว่าจะ
บริหารงานปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างมีคุณธรรม
และโปร่งใส เมื่อวันที่
16 ก.พ. 60
-มีการจัดการบรรยาย
ให้ความรู้โดย
สอดแทรกหัวข้อไว้ใน
หลักสูตรต่าง ๆ แล้ว
เสร็จ จานวน 4 ครั้ง
(บรรลุเปูาหมาย)
อยู่ระหว่างดาเนินการ

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



กปภ.

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



กปภ.
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งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

43

โครงการปรับปรุงกฎระเบียบ
ข้อบังคับตาม พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐและแนวปฏิบัติ
ด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน
สังคมและสิ่งแวดล้อม

44

แผนงานเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้ด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดี คุณธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด

1.ร้อยละความสาเร็จของการ
ปรับปรุงข้อปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง
2. ร้อยละของการสื่อสาร หรือ
ฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างแนว
ปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนฯ และ
แนวปฏิบัติสาหรับผู้เกี่ยวข้อง
-จานวนผู้บริหารและพนักงานที่
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
2,500 คน
-มีความตระหนักรู้ด้านการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

โครง
การ

1

ร้อย
ละ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

พนักงานและคู่ค้า/ผู้
ส่งมอบสามารถ
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ฯ ได้อย่างถูกต้อง

0

600,000

600,000

100 - จานวนผู้บริหารและ
พนักงานที่เข้าร่วม
กิจกรรมไม่ต่ากว่า
2,500 คน
-จัดกิจกรรม
เสริมสร้างความ
ตระหนักรู้ฯ จ.
พิษณุโลก 200 คน
-กิจกรรมสร้าง
จิตสานึกรู้รับผิดชอบ
หน้าที่ จ.นครปฐม
100 คน
-อบรมหลักสูตรสร้าง
เสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน สานักงาน
ใหญ่ 300 คน
-จัดงานประกาศ
เจตจานง “สุจริตตาม
รอยพ่อ กฟภ. ขอทา
ดีเพื่อแผ่นดิน” ที่
สานักงานใหญ่560

0

240,000

240,000

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

36,850

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน



กฟน.



กฟภ.

48
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

45

งาน/กิจกรรม/โครงการ

แผนงานปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ด้านความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of
interest)

ตัวชี้วัด

ผู้บริหารและพนักงานรายงาน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประจาปี 2560 ครบ

หน่วย
นับ

ร้อย
ละ

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

คน
-อบรมเสริมสร้าง
คุณธรรมค่านิยม
“ทันโลก บริการดี มี
คุณธรรม” 102 คน
-มีความตระหนักรู้
ด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดี คุณธรรม
จริยธรรม และความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน
100 -จัดประชุมเพื่อ
ทบทวนกระบวนการ
รายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ณ
สานักงานใหญ่ เมื่อ
วันที่ 21 ก.พ.60
-ดาเนินการขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะทางาน
พิจารณาปรับปรุง
ระเบียบ คาสั่ง ว่าว
ด้วยเรื่องความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของ
กฟภ. เมื่อวันที่ 27
ก.พ. 60
-ผู้ว่าการฯ อนุมัติ
แต่งตั้งคณะทางาน
พิจารณาปรับปรุง
ระเบียบ คาสั่งว่าด้วย

งบ
บูรณาการ

0

งบหน่วยงาน

0

รวม

ไม่ใช้
งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน



กฟภ.

49
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

เรื่องความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ของ
กฟภ.
46

47

48

49

โครงการส่งเสริมความซื่อสัตย์
สุจริตสาหรับข้าราชการ
กรุงเทพ-มหานคร หลักสูตร
“โตแล้วอย่าโกง” เน้นเรื่อง
คุณธรรม 5 ประการ ได้แก่
ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เป็น
ธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล
โครงการเรียนสีขาว หลักสูตร
“โตไปไม่โกง” กิจกรรมเสริม
หลักสูตร เช่น การจัดทาสื่อ
การเรียนการสอนเพิ่มเติม/
การทัศนศึกษา/การประกวด
กิจกรรมดีเด่นของนักเรียน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
เพื่อยกระดับสถานศึกษาของ
กรุงเทพมหานครให้เป็น
โรงเรียนคุณธรรม โดยมี
กิจกรรมประกอบด้วย
1.สัมมนาคณะกรรมการนิเทศ
ติดตามผล
2.สรุปผลการดาเนินการครั้ง
ที่ 1และสรุปผลการ
ดาเนินการครั้งที่ 2
การส่งเสริมการปฏิบัติ
ราชการตามหลักธรรมาภิบาล
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิ

ผู้อบรม

ร้อย
ละ

100

0

1,400,000

1,400,000



กทม.

ผู้เรียน

ร้อย
ละ

100

0

4,300,000

4,300,000



กทม.

ข้าราชการครู และผู้เรียน

ร้อย
ละ

100

0

3,000,000

3,000,000



กทม.

ทุกหน่วยงาน

ร้อย
ละ

100

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



กทม.

50
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

50
51

52

53

งาน/กิจกรรม/โครงการ

บาลในการบริหารงาน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุก
ภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูา
ระวังการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบภายในหน่วยงาน
โครงการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เพื่อการบริการประชาชน
โครงการอบรมและเผยแพร่
ความรู้ด้านงานพัสดุ

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต
ให้แก่อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือนในการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต
โครงการขับเคลื่อน
“นครสวรรค์ใสสะอาด”
-การเพิ่มศักยภาพบุคลากร
เรื่องวินัยและการดาเนินการ
ทางวินัย
-การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการปูองกันปราบปรามการ
ทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมข้าราชการ
-การขับเคลื่อน ศปท.จ.นว.

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

พนักงานข้าราชการมีมาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 80

1
ครั้ง

ตัวชี้วัดที่ 8

คน

300 พนักงานข้าราชการมี
คน มาตรฐานคุณธรรม
และจริยธรรม
100 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัต-ิ
คน งานด้านพัสดุมีความ
เข้าใจและทาให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
104 90%

1.ปัญหาการร้องเรียน จนท.รัฐ
ของส่วนภูมิภาคลดลงจากปีงบประมาณ 2559 อย่างน้อย
10%
2.ตรวจติดตามผลการดาเนินงาน
ตามโครงการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ อย่างน้อยอาเภอละ
1 โครงการ
3.จนท.ของรัฐ จานวน 230 คน
ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
เพิ่มความรู้ และปลุกจิตสานึกใน

1
ครั้ง

70
คน

1
ครั้ง

160
คน

1
ครั้ง

1.ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมี
กระบวนทัศน์
วัฒนธรรม และ
ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่ม
สมรรถนะ โดยยึด
หลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2.ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมี

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

0

500,000

500,000



พัทยา

0

500,000

500,000



พัทยา

0

0

0

500,000

ไม่ใช้
งบประมาณ

500,000



นครพนม



นครสวรรค์

51
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

การเป็นข้าราชการที่ดี
4.ส่วนราชการ 400 หน่วยงาน
ได้รับเอกสารประชาสัมพันธ์การ
รณรงค์ส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม และการปูองกัน
ปราบปรามการทุจริตประพฤติ- มิ
ชอบ
54

โครงการพัฒนาชุมชน
นครสวรรค์ใสสะอาด

55

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อระดมความ
คิดเห็นในการหาแนวทาง
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ
ส่งเสริมบูรณาการหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนสร้างค่านิยมใน
การปูองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ
ส่งเสริมในการให้ข่าวสาร
ข้อมูล และการรับทราบด้าน
การปูองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

56

57

ร้อยละ 95 ของข้าราชการใน
สังกัดมีการบริหารจัดการเป็นไป
ตามหลักความโปร่งใสตามเกณฑ์
ที่กาหนด

15
อา
เภอ

15
ครั้ง

160
คน

1
ครั้ง

ไม่มีผู้ถูกร้องเรียน และโดนตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน

คน

26

จานวนเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
สานักงานฯ ได้รับทราบประกาศ
วาระด้านการปูองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

คน

26

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
ภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ
ส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมในเชิง
สร้างสรรค์และ
ส่งเสริมความสงบ
เรียบร้อยของสังคม
3.ส่วนราชการภาครัฐ
มีคุณธรรม จริยธรรม
ประพฤติชอบ
หน่วยงานมีการ
บริหารจัดการเป็นไป
ตามหลักความ
โปร่งใส

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัย และ
เป็นไปตามจารีต
อันดีงาม
เจ้าหน้าที่ของรัฐใน
สานักงานฯ ทุกคน
รับทราบประกาศ
วาระจังหวัด นาไป
ปฏิบัติ

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ไม่ใช้
งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน



นครสวรรค์



นครสวรรค์

0

0

0

200,000

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



ปทุมธานี

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



ปทุมธานี

200,000

52
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

58

ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ของ
สานักงานฯ เข้าร่วมปฏิบัติ
ธรรมและเข้าวัดรักษาศีล

จานวนข้าราชการที่ได้รับการ
ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาของจังหวัดและกรมฯ

คน

26

59

ประชุมประจาเดือนสานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดปทุมธานี
โครงการพัฒนาชุมชนใส
สะอาด

จานวนผู้เข้าร่วมประชุม

คน

19

13
หน่วย

5
มิติ

โครงการเสริมสร้างความรู้ คู่
คุณธรรม ต่อต้านทุจริตจัดให้
มีการประชุมเพื่อถ่ายทอด
ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริตให้กับเจ้าพนักงานที่ดิน
สาขา/อาเภออย่างน้อย ๓
เดือนครั้งและมอบนโยบายให้

ร้อยละของเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดพังงาสาขา/อาเภอ/
หัวหน้ากลุ่ม/ฝุายต่างๆ ใน
สานักงานที่ดินจังหวัดพังงาได้รับ
ความรู้ฯไปถ่ายทอดฯ

ครั้ง/
คน

1/1
3

60

61

1.บทบาทผู้บริหาร
2.การเปิดเผยข้อมูล
3.การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน
4.การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม
5.กิจกรรม 5 ส

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
เจ้าหน้าที่นาหลัก
ศาสนามาประยุกต์ใช้
ให้เกิดผลในการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ดีขึ้น
เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการปราบปราม
การทุจริต
1.ผู้บริหารประกาศ
นโยบายในการ
ปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
2.มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร
3.ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ราชการ
4. ข้าราชการได้รับ
การเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
5.หน่วยงานมีการจัด
กิจกรรม 5 ส
ผู้เข้าอบรมปฏิบัติงาน
ตามกฎ ระเบียบของ
หน่วยงาน

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



ปทุมธานี

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



ปทุมธานี

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



ปัตตานี



พังงา

53
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

62

63

64

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ไปถ่ายทอดต่อให้เจ้าหน้าที่ทุก
คนในสานักงานที่ดิน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมข้าราชการพัฒนา
ชุมชนต่อต้านการทุจริตจัดให้
มีการประชุมเพื่อสร้างความรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
การต่อต้านการทุจริตให้กับ
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน
ปรับปรุงมาตรฐานการ
ให้บริการงานด้านช่างและ
งานให้บริการด้านผังเมือง
เพื่อให้บริการด้วยหลักธรร
มาภิบาล
-ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่เพื่อ
ปรับปรุงระบบการให้บริการ
งานด้านช่าง และงานด้านผัง
เมือง เพื่อจัดทาคู่มือมาตรฐาน
การให้บริการ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างมี
จริยธรรม
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ
ให้เข้ารับการประชุมอบรม
สัมมนา เพื่อให้ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบปฏิบัติ เพื่อปูองกัน
การทุจริตในหน้าที่ราชการ
-ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด
เข้ารับการประชุม อบรม

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบ
บูรณาการ

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

ร้อยละของเจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชนในสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดพังงามีความรู้ความเข้าใจ
และมีคุณธรรม จริยธรรมในการ
เป็นข้าราชการที่ดี

ครั้ง/
คน

๑/
๕๐

ผู้เข้าอบรมปฏิบัติงาน
ตามหลักการ
คุณธรรม จริยธรรม

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ

-ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชนในสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดพังงามีความรู้ความ
เข้าใจ และมีคุณธรรม จริยธรรม
ในการเป็นข้าราชการที่ดี

ครั้ง

1

ประชาชนได้รับ
บริการที่รวดเร็วตาม
มาตรฐานการ
ให้บริการ

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ

จานวนบุคลากรที่ได้รับการ
ฝึกอบรม

คน

27

บุคลากรปฏิบัติงาน
ตามกฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

0

100,000

งบหน่วยงาน

รวม

100,000

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต



หมายเหตุ/
หน่วยงาน

พังงา



พังงา



พังงา

54
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

65

66

67
68
69

70
71

งาน/กิจกรรม/โครงการ

สัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน เป็นผู้จัด
แผนงานส่งเสริมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ
กิจกรรมบูรณาการระหว่าง
ส่วนราชการ หน่วยงานเพื่อ
จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต
จังหวัดพังงา ประจาปี 2560
แผนงานการดาเนินงานของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดพังงาในการสอดส่อง
เสนอแนะ ส่งเสริมการปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักเรียน
โครงการประกวดเยาวชน
ต้นแบบด้านการต่อต้านและ
ปูองกันการทุจริตมิชอบ
โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสและลดความเสี่ยงใน
การทุจริต
ปลูกจิตสานึกด้วยการเน้นย้า
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ใน
การประชุมของหน่วยงาน
การส่งเสริมแรงจูงใจในการ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบ
บูรณาการ

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

ความสาเร็จของการจัดทา
แผนปฏิบัติการฯจังหวัดพังงา
ประจาปี 2560

เล่ม

1

มีกรอบแนวทาง
ดาเนินงานขับเคลื่อน
ด้านการปราบปราม
การทุจริตของจังหวัด
ประจาปี 2560

0

20,000

20,000



พังงา

ความสาเร็จในการดาเนินการ
ตามแผนสอดส่องฯ

ครั้ง

1

มีการบริหารราชการ
เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล

0

90,000

90,000



พังงา

คน

110

0

143,300

143,300



แพร่

คน

130

0

197,000

197,000



แพร่

0

88,000

88,000

งบหน่วยงาน

ร้อยละ

ครั้ง/
ปี

6

80

0

0

704

1

38

704

0

50,000

รวม

ไม่ใช้
งบประมาณ
50,000



แพร่



มหาสารคาม



มหาสารคาม

55
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

72
73
74

75

76

77

งาน/กิจกรรม/โครงการ

เรียนเพื่อมุ่งสู่อาชีพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาสังกัด
สพป.มค.1
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
ปรับปรุงและติดตาม
ระบบงานประมาณแนวใหม่
โครงการตรวจสอบภายในเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งภาครัฐแนว
ใหม่
พัฒนาวินัยข้าราชการครูและ
บุคคลากรทางการศึกษาเพื่อ
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต
รณรงค์สร้างจิตสานึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้ง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและความโปร่งใส
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต
ให้แก่ อปพร. ในการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เพื่อเพิ่ม

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

โรง
เรียน
201 คน

1

201 201 คน
แห่ง

0

70,000

70,000



มหาสารคาม

70 แห่ง

1

0

70,000

70,000



มหาสารคาม

201 คน

1

70 70 แห่ง
โรง
เรียน
201 201 คน
แห่ง

0

100,000

100,000



มหาสารคาม

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารครบถ้วน

คน

140 บุคลากรปฏิบัติงาน
ด้วยคุณธรรม
จริยธรรม

0

0

ร้อยละ 90 ของ อปพร. ที่ผ่าน
การฝึกอบรม สามารถพัฒนาเป็น
เครือข่ายการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

100
คน

1
โครง
การ

0

50,000

50,000



มหาสารคาม

คน

267

0

330,000

330,000



แม่ฮ่องสอน

สร้างเครือข่ายด้าน
การปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต



ไม่ใช้
งบประมาณ

มหาสารคาม

56
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

78

79

80

81
82

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และประโยชน์สุขของ
ประชาชน ถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความ ข้าราชการะดับปฏิบัติการและ
เป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล
ปฏิบัติงานในจังหวัด จานวน
ประจาปี 2560
250 คน ผ่านการฝึกอบรม
โครงการฯ

โครงการสัมมนา “สืบสาน
พระราชปณิธานคุณธรรมตาม
รอยพระยุคลบาท”ของ
จังหวัดลาพูน ประจาปี
งบประมาณพ.ศ.2560
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในจังหวัดลาพูนตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรเพื่อการพัฒนา
จังหวัด
โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม

หน่วย
นับ

คน

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

0

358,600

358,600



ยโสธร

0

47,000

47,000



ลาพูน

ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 500
คน

คน

250 ข้าราชการที่ผ่านการ
ฝึกอบรมฯ มีความรู้
ความเข้าใจด้านวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาของ
ข้าราชการที่บัญญัติไว้
เป็นข้อกฎหมาย กฎ
และระเบียบ
500
500

ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 120
คน

คน

120

110

0

200,000

200,000



ลาพูน

ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 100
คน

คน

100

100

0

233,000

233,000



ลาพูน

ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 90คน

คน

90

90

0

63,000

63,000



ลาพูน

57
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

83

84

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ประสิทธิภาพพนักงานฝุาย
ปกครองปีงบประมาณพ.ศ.
2560
โครงการให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ
แนวทางการปฏิบัติราชการ
เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุก
ฉินให้กับหน่วยงานภายนอก
องค์กรระดับท้องถิ่น รวมทั้ง
ประชาชนทั่วไป โดยการ
สอดแทรกความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริตและการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในการเป็น
ข้าราชการที่ดีจังหวัด
สมุทรปราการ
ปี 2560

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

จานวนครั้งในการให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
แนวทางการปฏิบัติราชการ

ครั้ง

6

1.ระดับความสาเร็จของ
กระบวนการปรับกระบวนคิด
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของหน่วยงานใสสะอาดร่วมต้าน
ทุจริต
2.กลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วม
โครงการมีความตระหนักถึง
ปัญหา ร่วมกาหนด
แนวทางการแก้ไขและบูรณาการ
ความร่วมมือในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลร้อยละ 60

คน

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

3

850 1. การปฏิบัติราชการ
เกิดประสิทธิภาพ
บรรลุเปูาหมาย เกิด
การมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนมีการบูรณา
การการทางาน
ร่วมกันระหว่างส่วน
ราชการและ
เสริมสร้างเครือข่าย
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในภาคส่วน
ต่างๆ
2.ทรัพยากรบุคคล
ของจังหวัดทุก

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

0

300,000

300,000

0

500,000

500,000

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต



สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน



ลาพูน

สมุทร
ปราการ

58
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

85

สอดแทรกเรื่ององค์ความรู้ใน
การปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการประชุมบุคลากร
ของสานักงานจังหวัด

มีการประชุมสานักงานจังหวัดไม่
น้อยกว่า 6 ครั้ง ต่อ
ปีงบประมาณ

1

86

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
สร้างความเข้มแข็งของ
บุคลากรสานักงานจังหวัด
สระบุรี

มีการจัดอบรมบุคลากรของ
สานักงานจังหวัดโดยสอดแทรก
องค์ความรู้เรื่องการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

1

87

กิจกรรมจัดพิธีลงนาม
สัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง
“จังหวัด
ใสสะอาด อาเภอใสสะอาด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใสสะอาด” โดยกลไกประชา

แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
ตามพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อาเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น และ
แผนพัฒนาท้องที่ มีการบริหาร
จัดการที่เป็นไปด้วยความสุจริต
โปร่งใส และปราศจากการทุจริต

คน

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

หน่วยงานด้วยการเพิ่ม
ศักยภาพในองค์
ความรู้ที่หลากหลาย
และสนับสนุนการ
พัฒนาจังหวัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. บุคลากรของ
จังหวัดสมุทรปราการ
มีจิตสานึกมีคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติ
ตนเป็นข้าราชการที่ดี
50 ข้าราชการและ
คน เจ้าหน้าที่ของ
สานักงานจังหวัดมี
ความรู้ในเรื่องการ
ปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
50 บุคลากรสานักงาน
คน จังหวัดมีความรู้ใน
การปฏิบัติราชการ
และการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
มากขึ้น
250 ส่วนราชการใน
จังหวัดให้ความ
ร่วมมือในการปูองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต การจัดซื้อจัด
จ้างและการจัดทา

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

0

0

0

50,000

50,000

0

45,000

45,000

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

ไม่ใช้
งบประมาณ

45,000



สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน



สระบุรี



สระบุรี

สุราษฎร์ธานี

59
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

รัฐ ร่วมกับการจัดงาน “วัน
ต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ
2559” วันที่ 11 กันยายน
2559

คอร์รัปชั่น

88

กิจกรรมการเผยแพร่
“ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน” ในการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจาจังหวัด

ข้าราชการพลเรือนยึดมั่นใน
จริยธรรม ยืนหยัดกระทาในสิ่งที่
ถูกต้อง เป็นธรรม

ครั้ง

89

โครงการอบรมข้าราชการ
ร้อยละ ๘๐ของผู้เข้าร่วมรับการ
บรรจุใหม่/ย้ายมาใหม่ จังหวัด ฝึกอบรมรับทราบนโยบายการ
อุดรธานี
บริหารงานของจังหวัดและมี
จิตสานึกตามหลักสูตรเสริมสร้าง
เกียรติภูมิข้าราชการ

คน

90

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
ภาครัฐ จังหวัดอุทัยธานี

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

โครงการพื้นฐาน
รวมทั้งมีการบริหาร
จัดการแผนงาน
โครงการ
งบประมาณภายใต้
พันธกิจ “มหาดไทย
ใสสะอาด”
1 ข้าราชการเกิดสานึก
ลึกซึ้งและเที่ยงธรรม
ในหน้าที่ ผดุงเกียรติ
และศักดิ์ศรีของ
ข้าราชการอันควรแก่
ความไว้วางใจ และ
เชื่อมั่นของประชาชน
และดารงตนตั้งมั่น
เป็นแบบอย่างที่ดีงาม
๒๐๐ ข้าราชการที่ได้รับการ
พัฒนาสามารถนา
ความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชน

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

0

0

0

100,000

100,000

0

100,000

100,000

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

ไม่ใช้
งบประมาณ

ยืมเงินแล้ว
87,200 จะ
ดาเนินการ
โครงการ
ภายในเดือน
เม.ย.

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน



สุราษฎร์ธานี



อุดรธานี



อุทัยธานี

60
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

91

92

งาน/กิจกรรม/โครงการ

โครงการฝึกอบรมและ
เสริมสร้างค่านิยมความ
ซื่อสัตย์ให้แก่อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อป
พร.) ในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ประจาปี พ.ศ. 2560
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ในองค์การ

ตัวชี้วัด

เครือข่ายมีความรู้ และมีส่วนร่วม

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

50,000

50,000

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต



สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

คน

126 ร้อยละ 90 เป็น
เครือข่ายร่วมแจ้งการ
ทุจริต

0

50,000

คน

60

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



อานาจเจริญ

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



อานาจเจริญ

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ

93

สร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่

คน

60

94

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปูองกันการ
ทุจริต

คน

60

บุคลากรในสังกัดมี
คุณธรรม จริยธรรม
ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
จรรยาข้าราชการกรม
พัฒนาชุมชนและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
บุคลากรในสังกัดมี
แรงจูงใจในการทางาน
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต
เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเสมอภาค
เท่าเทียม
บุคลากรในสังกัดมี
คุณธรรม จริยธรรม
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพล



อุทัยธานี

อานาจเจริญ

61
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

95

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระบบควบคุมภายใน/
ตรวจสอบภายใน ประจาปี
งบประมาณ 2560

ยุทธ 1 กล 2
1
กิจกรรมลงนามรับทราบและ
ติดตามกากับดูแลบุคลากรใน
สังกัด กสป.สป. ให้ถือปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนและ
แผนปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร์การส่งเสริม

หน่วย
นับ

คน

ร้อยละ 95 ของบุคลากรใน
สังกัด กสป.สป. ลงนามรับทราบ
เพื่อถือปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม

คน
(ร้อย
ละ)

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เรือน จรรยา
ข้าราชการกรมพัฒนา
ชุมชนและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
100 1.กลุ่มเปูาหมายมีการ
พัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาและเข้าใจ
กระบวนการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในที่
ถูกต้อง
2.คณะกรรมการ
ควบคุมภายในตรวจสอบภายใน
เข้าใจแนวทางของการ
จัดวางระบบใน
แนวทางเดียวกัน
ร้อย
ละ
95

1.ยกระดับจิตสานึก
ในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ
2.ปลุกจิตสานึกยึด
มั่นหลักคุณธรรม
และต่อต้านการทุจริต

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต



สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน



อานาจเจริญ

กสป.สป.

62
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

คุณธรรม จริยธรรม สป.มท.
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จานวน 7
เรื่องต่อปี

เรื่อง

7/ปี

3

โครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
เจ้าหน้าที่มาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม

คน

35

4

โครงการปฏิบัติธรรมของ
ข้าราชการกรมที่ดินและ
ประชาชน
จัดทาคู่มือจริยธรรมของเจ้า
พนักงานที่ดิน
โครงการคัดเลือก “คนดีศรี
ปภ.” ประจาปี 2560

จานวนข้าราชการผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 94 คน

คน

จานวนคู่มือที่ใช้เผยแพร่

โครงการ/กิจกรรม การเข้าวัด
ฟังธรรม และร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา ของเจ้าหน้าที่

2

5
6

7

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

1.ยกระดับจิตสานึก
ในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ
2.ปลุกจิตสานึกยึด
มั่นหลักคุณธรรม
และต่อต้านการทุจริต
ทาให้ข้าราชการใน
หน่วยงานมีขวัญและ
กาลังใจในการทางาน
เป็นเกียรติประวัติ
ของข้าราชการเป็น
การสร้างมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่ข้าราชการ

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน



กสป.สป.

0

0

0

35,000

35,000



สดร.

89

0

41,900

41,900



ทด.

เล่ม

2,500

0

0



ทด.

ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการ “คนดี ศรี ปภ.”
ประจาปี 2560

ระ
ดับ

5
ระ
ดับ

0

20,000

ไม่ใช้
งบประมาณ
20,000



ปภ.

-จานวนการเข้าร่วมกิจกรรมเข้า
วัด ฟังธรรม และการร่วม
กิจกรรมทางศาสนาของ

กิจ
กรรม

6

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



ปภ.

หน่วยงานมีบุคคล
ต้นแบบที่มีคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ประพฤติปฏิบัติตนที่
ดีงาม
บุคลากร ปภ. มีความ
ประพฤติดี ปฏิบัติดี
และมีศีลธรรม

ไม่ใช้
งบประมาณ

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

63
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตัวชี้วัด

เจ้าหน้าที่ ปภ.
-โครงการ/กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้
เจ้าหน้าที่ ปภ. รักษาศีล 5
- บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเข้า
รับรางวัล

8

- โครงการคัดเลือกบุคคล
“ทาดี มีผล คนยกย่อง
ประจาปี 2559”

9

โครงการเสริมสร้างความรู้
ระบอบประชาธิปไตยเมือง
พัทยา

เยาวชนและประชาชนมีระบบ
และกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต้านทุจริตเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 80

10

โครงการเสริมสร้างความรู้
ระบอบประชาธิปไตยเมือง
พัทยา

เยาวชนและประชาชนมีระบบ
และกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต้านทุจริตเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 80

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

กิจ
กรรม

3

วันที่

วันที่
28
ก.พ.
256
0

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

ส่งเสริมและสนับ-สนุ
นให้พนักงานเป็นคน
ดีทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง
-บุคคลได้รับคัดเลือก
เพื่อเข้ารับรางวัล
ประจาปี 2559
จานวน 10 คน
-จัดพิธีมอบรางวัล
เสร็จเรียบร้อยเมื่อ
วันที่ 28 ก.พ.60
(วันคล้ายวันสถาปนา
กปน. ครบรอบ 38
ปี) บรรลุเปูาหมาย
2 รุ่น รุ่น เยาวชนประชาชนมี
ละ ระบบและ
200 กระบวนการกล่อม
คน เกลาทางสังคม
เพื่อต้านทุจริต
2 รุ่น รุ่น เยาวชนประชาชนมี
ละ ระบบและ
200 กระบวนการกล่อม
คน เกลาทางสังคมเพื่อ
ต้านทุจริต

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

65,000

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต



หมายเหตุ/
หน่วยงาน

0

100,000

100,000

กปภ.

0

250,000

250,000



พัทยา

0

250,000

250,000



พัทยา

64
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

11

12
13

14
15

งาน/กิจกรรม/โครงการ

คัดเลือกบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม
-จัดให้มีการคัดเลือกบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม
จานวน 2 คน เพื่อเข้ารับการ
ยกย่องชมเชยเป็นผู้ประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมและ
เป็นผู้ที่ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
ให้กับองค์กรของกรมโยธาธิ
การและผังเมือง
กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น ประจาปี2559
แผนงานขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตามภารกิจของ
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
จังหวัดพังงา
การยกย่องเชิดชูเกียรติ
เจ้าหน้าที่ประพฤติตนเป็นผู้มี
คุณธรรม และจริยธรรมดีเด่น
กิจกรรมการยกย่องเชิดชู
ผู้กระทาความดี โดยการ
ส่งเสริม สนับสนุนคนดี

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบ
บูรณาการ

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

จานวนบุคลากรผ่านการคัดเลือก
ในระดับกรม

ครั้ง

1

บุคลากรในสังกัดผ่าน
การคัดเลือก จานวน
2 คน

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



พังงา

ความสาเร็จของการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น3 กลุ่ม
ความสาเร็จการดาเนินงานตาม
ภารกิจของกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม

ครั้ง

1

0

0

พังงา

5

0

20,000

ไม่ใช้
งบประมาณ
20,000



ภารกิ
จ

ข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น 3 ราย
5 ภารกิจ



พังงา

เจ้าหน้าที่ได้รับการคัดเลือก

คน

1

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



มหาสารคาม

หน่วยงานทุกภาคส่วนตระหนัก
ถึงความสาคัญของการสร้างเสริม
คุณธรรม และจริยธรรม โดยการ
สร้างจิตสานึกและปลูกฝังให้
เยาวชนและประชาชนประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของ
สังคม

ครั้ง

1

มีการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตาม
ภารกิจฯ
ทุกภาคส่วนในจังหวัด
ได้ร่วมกันสร้างสรรค์
คนดี และยกย่องคนดี
ให้เป็นแบบอย่างที่ดี
ของเด็ก เยาวชน
และสังคม โดยเฉพาะ
เรื่องการปฏิบัติหน้าที่

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



สุราษฎร์ธานี

งบหน่วยงาน

รวม

65
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

ความวิริยะ อุตสาหะ
ความกล้าหาญ และ
เสียสละ เพื่อ
สังคมไทยและ
ประเทศชาติ
ยุทธ 1 กล 3
1
กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรใน
สังกัด กสป. เข้าร่วมใน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมการ
ดาเนินชีวิตและการพัฒนา
ตนเองตามหลักศาสนา หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งหลักคุณธรรม
จริยธรรมธรรมาภิบาล
2
กิจกรรมจัดมุมหนังสือ/การ
เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริมการดาเนินชีวิต
และการพัฒนาตนเองตาม
หลักศาสนา หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
หลักคุณธรรม จริยธรรมธรร
มาภิบาล
3
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร/ความรู้เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการดาเนินชีวิตและ
การพัฒนาตนเองตามหลัก
ศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

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

คน
(ร้อย
ละ)

ร้อย
ละ
30

1.ยกระดับจิตสานึก
ในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ
2.ปลุกจิตสานึกยึด
มั่นหลักคุณธรรม
และต่อต้านการทุจริต

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



สป.

จัดมุมหนังสือเผยแพร่ภายใน
กสป.สป. จานวน 14 เรื่องต่อปี

เรื่อง

14

1.ยกระดับจิตสานึก
ในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ
2.ปลุกจิตสานึกยึด
มั่นหลักคุณธรรม
และต่อต้านการทุจริต

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



สป.

เผยแพร่ข้อมูลฯ บนเว็บไซต์ของ
กสป.สป. จานวน 7 เรื่องต่อปี

เรื่อง

7

1.ยกระดับจิตสานึก
ในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ
2.ปลุกจิตสานึกยึด
มั่นหลักคุณธรรม และ

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



สป.

66
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

4

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

พอเพียง รวมทั้งหลักคุณธรรม
จริยธรรมธรรมาภิบาล
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการ จานวนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ เกีย่ วกับการดาเนินชีวิตตามหลัก
พอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

ต่อต้านการทุจริต
กิจ
กรรม

3

5

โครงการอบรม/สัมมนาการ
ดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงส่งเสริมให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการ ให้ความรู้เกี่ยวกับ
วินัย ประมวลจริยธรรม

จานวนโครงการ/กิจกรรม อบรม
สัมมนา ด้านการเสริมสร้าง
จิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

โครง
การ

1

6

กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการ
พระราชดาริ ตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาท และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จานวนกิจกรรม/โครงการศึกษาดู
งานโครงการพระราชดาริฯ
ประจาปี 2560

โครง
การ

1

บุคลากรของ ปภ. มี
จิตสานึกในการ
ปฏิบัติราชการอย่างมี
มาตรฐานทาง
คุณธรรม จริยธรรม มี
ประสิทธิภาพ มีจิตใจ
ที่พร้อมบริการ
ประชาชน พร้อม
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชน และมี
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน
เป็นแบบอย่างที่ดีของ
การเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม
บุคลากรภายใน
หน่วยงานสามารถนา
ความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาดูงาน
โครงการอันเนื่องจาก
พระราชดาริ มาใช้

0

0

0

50,000

0

50,000



ทด.

50,000



ปภ.

50,000



ปภ.

ไม่ใช้
งบประมาณ

67
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

7

8

9

งาน/กิจกรรม/โครงการ

โครงการให้ความรู้ “การ
ปฏิบัติตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
(เป็นการสอดแทรกเป็นหัวข้อ
การบรรยายในการอบรม
หลักสูตรต่างๆ)
กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรใน
สังกัด กสป. เข้าร่วมใน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมการ
ดาเนินชีวิตและการพัฒนา
ตนเองตามหลักศาสนา หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งหลักคุณธรรม
จริยธรรมธรรมาภิบาล
กิจกรรมจัดมุมหนังสือ/การ
เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริมการดาเนินชีวิต
และการพัฒนาตนเองตาม

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

- จานวนครั้งที่มีการจัดบรรยาย
ให้ความรู้

ครั้ง

8

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

คน
(ร้อย
ละ)

ร้อย
ละ
30

จัดมุมหนังสือเผยแพร่ภายใน
กสป.สป. จานวน 14 เรื่องต่อปี

เรื่อง

14

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการได้
และเป็นการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้บุคลากรมี
จิตสานึกในการทา
ความดี มีคุณธรรม
จริยธรรม และดารง
ตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
มีการจัดบรรยายให้
ความรู้แล้วเสร็จ
จานวน 8 ครั้ง
(บรรลุเปูาหมาย)

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



กปภ.

1.ยกระดับจิตสานึก
ในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ
2.ปลุกจิตสานึกยึด
มั่นหลักคุณธรรม
และต่อต้านการทุจริต

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



สป.

1.ยกระดับจิตสานึก
ในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ
2.ปลุกจิตสานึกยึด

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



สป.

68
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

10

11

12

13

งาน/กิจกรรม/โครงการ

หลักศาสนา หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
หลักคุณธรรม จริยธรรม
ธรรมาภิบาล
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร/ความรู้เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการดาเนินชีวิตและ
การพัฒนาตนเองตามหลัก
ศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งหลักคุณธรรม
จริยธรรมธรรมาภิบาล
การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้
เกิดผลในทางการปฏิบัติ

กิจกรรมเสริมสร้างเกียรติภูมิ
ข้าราชการ : สานึกข้าราชการ
ไทยไม่โกง ในการประชุม
นายอาเภอ และหัวหน้ากลุ่ม
งานประจาเดือน ม.ค. – ก.ย.
2560
กิจกรรมเสริมสร้างเกียรติภูมิ
ข้าราชการ : สานึกข้าราชการ
ไทยไม่โกง ในการประชุม
นายอาเภอ และหัวหน้ากลุ่ม
งาน/ฝุายบริหารงานปกครอง
และข้าราชการสังกัด

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

มั่นหลักคุณธรรม
และต่อต้านการทุจริต
เผยแพร่ข้อมูลฯ บนเว็บไซต์ของ
กสป.สป. จานวน 7 เรื่องต่อปี

เรื่อง

7

1.ยกระดับจิตสานึก
ในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ
2.ปลุกจิตสานึกยึด
มั่นหลักคุณธรรม และ
ต่อต้านการทุจริต

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



สป.

เจ้าหน้าที่สานักงานฯ ทุกคนมี
ความเข้าใจ และนาไปปฏิบัติใน
การดาเนินชีวิตในด้านการทางาน
และครอบครัว

คน

26

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



ปทุมธานี

นายอาเภอ จานวน 12 ท่าน
ข้าราชการ จานวน 10 ท่าน
ได้รับการเสริมสร้างฯ และปลูก
จิตสานึกข้าราชการไทยไม่โกง
จานวน 10 ครั้ง

ครั้ง

10

เจ้าหน้าที่สานักงานฯ
ทุกคนมีความเข้าใจ
และนาไปปฏิบัติใน
การดาเนินชีวิต ใน
ด้านการทางาน และ
ครอบครัว
ข้าราชการฝุาย
ปกครองปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส
ถูกต้องตามระเบียบ

0

13,500

13,500

2,700



ปัตตานี

ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มฯ จานวน
12 ท่าน ปลัดอาเภอสังกัด ทปค.
จานวน 10 ท่าน ได้รับการ
เสริมสร้างฯ และปลูกจิตสานึก
ข้าราชการไทยไม่โกง จานวน 10
ครั้ง

ครั้ง

10

ข้าราชการฝุาย
ปกครองปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส
ถูกต้องตามระเบียบ

0

13,500

13,500

2,700



ปัตตานี

69
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ทปค.จว.ปน. ประจาเดือน
ม.ค. – ก.ย. 2560
14 โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัดลาพูน
ยุทธ 1 กล 4
1
โครงการพัฒนาชุมชนใส
สะอาด : ส่งเสริมและพัฒนา
ความโปร่งใสของหน่วยงาน
2
แผนงานตรวจเยี่ยมของคณะ
กรรมกาจริยธรรมประจากรม
ที่ดิน
3
โครงการคัดเลือกข้าราชการ
กรมที่ดินผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมดีเด่น
4
พัฒนาและเสริมสร้างความรู้
เครือข่ายภาคประชาชน
5
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ค่านิยมความซื่อสัตย์ให้แก่
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือนในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
6
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต
ให้แก่อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.) ในการ
ปูองกันและปราบปรามการ

ตัวชี้วัด

ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 250
คน

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

คน

250

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

250

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

0

350,000

350,000

0

316,700

316,700

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต



สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

ลาพูน

พช.



ทด.

292,300



ทด.



ทด.

50,000

ไม่ใช้
งบประมาณ
50,000



มหาสารคาม

50,000

50,000



ยโสธร

90

จานวนข้าราชการที่ได้รับการตรวจ ครั้ง
เยี่ยม

2

0

0

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ราย

80

0

292,300

จานวนสมาชิกเครือข่าย

ราย

500

0

0

ร้อยละ 90 ของ อปพร. ที่ผ่าน 1
มา ฝึกอบรม สามารถพัฒนาเป็น โครง
เครือข่ายการปูองกันและ
การ
ปราบปรามการทุจริต

100 สร้างเครือข่ายด้าน
คน ปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

0

เพื่อให้สมาชิก
อปพร. จะเป็นเครือข่าย
อาสาสมัครภาคประชาชนในการ
เฝูาระวังและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ
การปูองกันการทุจริตและ

100 ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
จะขึ้นทะเบียนกับ
ป.ป.ช. เป็นเครือข่าย
อาสาสมัครภาค
ประชาชนในการเฝูา

0

คน

สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต



ร้อยละของหน่วยงานที่ดาเนินการ หน่วย
งาน
ตามมาตรการใสสะอาด

หน่วยงานไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ไม่ใช้
งบประมาณ

70
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ทุจริตของจังหวัดยโสธร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560

7

สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการปูองกันการทุจริต
โดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือ
ร้องเรียนมาที่ศาลากลาง
จังหวัดโดยมีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
ร้องทุกข์ได้ทุกวันในเวลา
ราชการ
8
โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการประจาตาบลเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน
ตามแนวทางประชารัฐจังหวัด
ลาพูน
9
โครงการเสริมสร้างค่านิยม
ความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือนในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ยุทธ 3 กล 1
1
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
สร้างจิตสานึกการต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบให้แก่
บุคลากรกรมที่ดิน

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

ประพฤติมิชอบอันเป็นการ
ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

ระวังและแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการปูองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของ
ประชาชนได้รับการแก้ไข

ช่อง
ทาง

5

80

0

0

ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 90คน

ครั้ง

6

90

0

98,000

จานวนครั้งอปพร.ที่เข้าร่วม
ฝึกอบรมฯ

ครั้ง

1

1

0

50,000

จานวนช่องทางในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

ช่อง
ทาง

อย่าง
น้อย
2
ช่อง
ทาง

0

0



ลาพูน

98,000



ลาพูน

50,000



ลาพูน

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ



ทด.

71
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

2

3

4
5
6

7

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

พิจารณาช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ด้านการ
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ให้มีความหลากหลาย
และครอบคลุม
ส่งเสริมให้มีระบบ/
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่โปร่งใสและเปิดเผยมีระบบ
ปูองกันการทุจริต
เผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ
การปูองกันและปราบปราม
การทุจริต
การตรวจติดตามการนา
นโยบายของผู้บริหารสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยรับตรวจ
เผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง
กรณีศึกษาการดาเนินการทาง
วินัยในที่ประชุมกรมและ
เว็บไชต์กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

จานวนช่องทางที่เพิ่มขึ้น

ช่อง
ทาง

ไม่
น้อย
กว่า
1

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



ทด.

วิธีการดาเนินการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนและการดาเนินการใน
การจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการ
ดาเนิน
การ

1

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



ทด.

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



ทด.

1,373,000



ปภ.

ไม่ใช้
งบประมาณ



สถ.

แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพ
การดาเนินงานด้านการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม



กฟภ.

จานวนบุคลากรที่ได้รับการ
เผยแพร่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
40 ครั้ง

ครั้ง

60

0

1,373,000

ร้อยละของผู้บังคับบัญชา (ตั้งแต่
ระดับผู้อานวยการกลุ่มงานขึ้นไป
ที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา)
มีความรู้เรื่องกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
การดาเนินการทางวินัย

ครั้ง

4

0

0

- จัดประชุมคณะกรรมการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคมตามแผนที่
กาหนดไว้
-มีรายงานความก้าวหน้าและผล
การปฏิบัติงาน ด้านการกากับ

ร้อย
ละ

0

1,200,000

ผู้บังคับบัญชา (ตั้งแต่
ระดับผู้อานวยการ
กลุ่มงานขึ้นไปที่มี
ผู้ใต้บังคับบัญชา) มี
ความรู้เรื่อง
กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
การดาเนินการทาง
วินัย
100 -จัดประชุม
คณะกรรมการกากับ
ดูแลฯ ครั้งที 1 เมื่อ
วันที่ 20 ม.ค.60
-จัดประชุม
คณะกรรมการกากับ

1,200,000

161,190

72
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

ดูแลกิจการที่ดีต่อคณะ
กรรมการฯ ไปพิจารณา
ดาเนินการทุกไตรมาส
ยุทธ 3 กล 3
1
โครงการประชาสัมพันธ์ตาม
นโยบายเน้นหนักของ
กระทรวงมหาดไทย
(บทความการปราบปรามการ
ทุจริต : มหาดไทย ชูกลไก
ประชารัฐเดินหน้าปราบคอร์
รัปชัน)
ยุทธ 4 กล 1
1
พัฒนากรอบการตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลการทางาน
ของข้าราชการเพื่อสร้างความ
ตระหนักในการทางานอย่างมี
มโนสุจริตและปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
2
กิจกรรมตรวจสอบภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

ดูแลฯ ครั้งที่ 2 เมื่อ
วันที่ 10 ก.พ.60
(สัญจร)

จานวนช่องทางที่เผยแพร่
บทความ

ครั้ง

1

มีช่องทางการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลด้านการ
ปราบปรามการทุจริต

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



สน.สป.

ระดับความสาเร็จการประเมิน
มาตรฐานความโปร่งใสของกรมฯ

ระดับ
คะแน
น

5

เป็นมาตรฐานทาง
จริยธรรมของ
ข้าราชการด้วยการ
ปฏิบัติงานด้วยความ
ชื่อสัตย์และโปร่งใส

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



ยผ.

ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนการ
ตรวจสอบภายในประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

โครง
การ

๓๒๒ ตรวจสอบด้าน
การเงินบัญชี และ
ด้านการปฏิบัติตาม
ข้อกาหนด
- ตรวจสอบด้านการ
ดาเนินงาน
- ตรวจสอบด้านการ
บริหาร
- ตรวจสอบด้านการ
ปฏิบัติงาน

0

298,700



ยผ.

298,700

73
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

3
4
5
6
7

8

งาน/กิจกรรม/โครงการ

พัฒนาเครือข่ายต่อต้านคอร์
รัปชันโดยเข้าร่วมเป็นสมาชิก
กับเครือข่ายภายในประเทศ
จัดทาดัชนีวัดความโปร่งใสใน
องค์กร

ตัวชี้วัด

จานวนเครือข่าย
ภายนอกองค์กรที่ กปน. สมัคร
เข้าร่วมจานวน 2 แห่ง
จัดทาเกณฑ์วัดความโปร่งใสแล้ว
เสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน
2560
- โครงการ “ที่นี่ ...องค์กร
- จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการ
โปร่งใส”
ภายใต้โครงการ "ที่นี่...องค์กร
โปร่งใส"
โครงการพัฒนาการ
พนักงานกลุ่มเปูาหมายมีผล
ดาเนินงานด้านการกับดูแล
คะแนนทดสอบจริยธรรมและ
กิจการที่ดีเทียบเคียง ACGS
จรรยาบรรณสูงกว่า ร้อยละ 80
โครงการพัฒนาคุณธรรมและ ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสเพื่อเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน ขององค์กรอยู่ในเกณฑ์ 5
เสีย
กาหนดนโยบายของผู้บริหาร
เกี่ยวกับการเสริมสร้างความ
โปร่งใสฯ
- จัดทานโยบายและมาตรการ
จากผู้บริหารในการเสริมสร้าง
คุณธรรมพัฒนายกระดับ
ความโปร่งใส และปูองกันการ
ทุจริต
- กิจกรรมประกาศ

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

- ตรวจสอบด้าน
ความรับผิดทาง
ละเมิดและแพ่ง
แห่ง
2 กปน.เป็นองค์กร
โปร่งใส (Zero
Corruption)
ระยะ 30- กปน.เป็นองค์กร
เวลา ก.ย.- โปร่งใส (Zero
60 Corruption)
กิจ
20 ดาเนินการแล้ว
กรรม
จานวน 13 กิจกรรม
โครง
การ

1

โครง
การ

1

รักษาระดับการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีฯตาม
เกณฑ์ ACGS
ผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต



หมายเหตุ/
หน่วยงาน

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



กปน.

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



กปภ.

0

500,000

500,000



กฟน.

0

900,000

900,000



กฟน.

0

0



อต.

ไม่ใช้
งบประมาณ

กปน.

74
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

เจตนารมณ์ของหน่วยงานใน
การต่อต้านการทุจริต
- สร้างเครือข่ายการต่อต้าน
การทุจริตขององค์การตลาด
โดยเปิดให้ประชาชน
ผู้รับบริการขององค์การตลาด
เข้ามามีส่วนร่วม
- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ มีการ
ประเมินผลแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
9
โครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง
โดยกาหนดพื้นที่สถานศึกษา
เป็นกลุ่มเปูาหมาย อย่างน้อย
เดือนละ 2 ครั้ง
ยุทธ 4 กล 2
1
แผนการตรวจสอบการเงิน
บัญชี และการพัสดุองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปี
งบประมาณ พงศ. 2560
โดยกลุ่มงานการเงินบัญชี
และการตรวจสอบ ตรวจสอบ
ด้านการเงินการบัญชี และ
การพัสดุของ อปท. จานวน
65 แห่ง อย่างน้อยปีละครั้ง
ยุทธ 4 กล 3
1
ทบทวนคู่มือการดาเนินงานให้
ทันกับสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

คน

1,0
90

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

0

30,000

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

30,000

16,400

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน



อุทัยธานี

จานวนอปท. ที่ได้รับการ
ตรวจสอบ

อปท. อย่าง ออก อปท. อย่างน้อย
65 น้อย 1 ครัง้ /ปี
แห่ง ปีละ
1
ครั้ง

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



ปทุมธานี

คู่มือที่ทบทวน
แล้วเสร็จ จานวน 1 คู่มือ

คู่มือ

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



กปน.

1

กปน.เป็นองค์กร
โปร่งใส (Zero
Corruption)

75
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

2
3
4

5

งาน/กิจกรรม/โครงการ

จัดทา/ทบทวน กฎ ระเบียบ
คาสั่งที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้
ดุลยพินิจของบุคลากร กปน.
จัดทา/ทบทวนนโยบายในการ
ดาเนินงานให้เข้าใจง่าย

ตัวชี้วัด

จานวน กฎ ระเบียบ
คาสั่งที่ทบทวนแล้วเสร็จ จานวน
1 เรื่อง
จานวนนโยบาย
ที่ได้ทบทวนฯ แล้วเสร็จ จานวน
1 เรื่อง
- จานวนเรื่องที่ปรับปรุง หรือ
พัฒนา แก้ไข

ปรับปรุงหรือพัฒนาแนวทาง
ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน,
ประกาศ, คาสั่ง, กฎระเบียบ
ของ กปภ.ที่พบว่ามีความเสี่ยง
ในการทุจริต
ซักซ้อมความเข้าใจให้ทุก
- จานวนครั้งในการซักซ้อม
หน่วยงานทราบถึงมติ ครม.
ความเข้าใจให้พนักงานได้รับรู้
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541
ในการให้ความคุ้มครองพยาน

ทบทวนคู่มือความโปร่งใสและ
การปูองกันการทุจริต ปี
2560
ยุทธ 4 กล 4
1
โครงการผลิตและเผยแพร่
สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์การ
ปราบปรามการทุจริต
2
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้
ประชาชนทราบ (website,

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

เรื่อง

1

เรื่อง

1

เรื่อง

1

ครั้ง

1

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

ครั้ง
ช่อง
ทาง

รวม

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



กปน.

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



กปน.

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



กปภ.

-แจ้งเวียนซักซ้อม
ความเข้าใจให้ทุก
หน่วยงานทราบถึงมติ
ครม. เมื่อวันที่ 20
ธ.ค.59 (บรรลุตาม
เปูาหมาย)

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



กปภ.

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



อต.

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



สป.

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



มหา
สารคาม

100 2

งบหน่วยงาน

สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

กปน.เป็นองค์กร
โปร่งใส (Zero
Corruption)
กปน.เป็นองค์กร
โปร่งใส (Zero
Corruption)
อยู่ระหว่างดาเนินการ

6

จานวนสปอตวิทยุที่ถูกเผยแพร่
ทางรายการมหาดไทยชวนรู้ และ
เว็บไซต์ www.pr.moi.go.th
ช่องทาง

งบ
บูรณาการ

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มีช่องทางสื่อสารให้
ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การทุจริต

76
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

3
4

5

งาน/กิจกรรม/โครงการ

บอร์ดประชาสัมพันธ์)
การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัด
จ้างผ่านทางเว็บไซต์สานักงาน
ที่ดิน จังหวัดมหาสารคาม
การเก็บสถิติและสรุปผลการ
ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ให้ผู้บริหารทราบอย่าง
สม่าเสมอ
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของจังหวัดผ่านทาง
สื่อวิทยุ/โทรทัศน์

ยุทธ 4 กล 5
1
การดาเนินงานการไฟฟูา
โปร่งใส

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบ
บูรณาการ

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

จานวนครั้งในการเผยแพร่
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

คน

10

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



มหา
สารคาม

จานวนครั้งในการรายงานผลการ
ใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ครั้ง

12

ผู้บริหารมีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ
ในการปฏิบัติงาน

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



มหา
สารคาม

เป็นการปลุกจิตสานึกให้หัวหน้า
ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เด็ก และเยาวชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และยึดหลักธรรมาภิ
บาลในการดารงตน ประพฤติตน
และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต นาธรรมะ
ของพระราชามาใช้เป็นแบบอย่าง
ในการดาเนินชีวิต

ครั้ง

3

ทุกภาคส่วนเกิดแรง
บันดาลใจในการ
กระทาความดี มี
จิตสานึกในการ
ดารงชีวิตอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม
น้อมนาพระราชดารัส
มาใช้ในการดาเนิน
ชีวิตทาให้ชีวิตมี
ความสุขอย่างยั่งยืน

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



สุราษฎร์
ธานี

ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่
กาหนดไว้

ร้อย
ละ

100 -ทบทวนการจัดทา
คู่มือ "มาต“ฐานการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาค
โปร่งใส 2.0” เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้กับ
ทุกหน่วยงานเพื่อใช้
ประกอบการจัดทา
แผนงานการไฟฟูา

0

5,000,000

5,000,000



กฟภ.

งบหน่วยงาน

รวม

77
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน



กปน.

โปร่งใสของแต่ละ
หน่วยงาน
-จัดประชุม VCS
ให้กับหน่วยงานทั้ง
ส่วนกลางและภูมิภาค
เพื่อชี้แจงเกณฑ์
มาตรฐานการไฟฟูา
ส่วนภูมิภาคโปร่งใส
2.0 ณ กฟภ.
สานักงานใหญ่
ยุทธ 4 กล 6
1
จัดตั้งและขับเคลื่อนสภาธรร
มาภิบาล กปน.

จัดตั้งสภาธรรมาภิบาลแล้วเสร็จ
ภายในวันที3่ 0 กันยายน 2560

ระยะ 30- กปน.เป็นองค์กร
เวลา ก.ย.- โปร่งใส (Zero
60 Corruption)

0

300,000

ช่องทางการร้องเรียน

ช่อง
ทาง

3

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



ทด.

ยกระดับการบูรณาการระบบ
ร้องเรียนทุกประเภทไว้ที่
ฐานข้อมูลกลาง
การลดจานวนการฝุาฝืน กฎ
ระเบียบ

รายงานสรุปผลการศึกษาแล้ว
เสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน
2560
จานวนการกระทาผิดกฎ
ระเบียบ ลดลงจากปี 2559

ราย
งาน

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



กปน.

จา
นวน

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



กปน.

เพิ่มช่องทางการแจ้งข้อมูล
การทุจริตที่หลากหลาย

จานวนช่องทางให้ภาคประชาชน
เข้าร้องเรียนเสนอแนะให้ข้อมูล

ช่อง
ทาง

30ก.ย.60
<ปี
255
9
3

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



ปทุม
ธานี

ยุทธ 5 กล 1
1
เสริมสร้างกลไกหรือช่อง
ทางการรับเรื่องร้องเรียน
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน
2
3
4

กปน.เป็นองค์กร
โปร่งใส (Zero
Corruption)
กปน.เป็นองค์กร
โปร่งใส (Zero
Corruption)
จัดให้มีช่องทางใน
การร้องเรียน จานวน

300,000

238,400

78
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปริ
มาณ

อย่างน้อย 3 ช่องทาง

5

6

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน โดยจัดให้มีช่องทาง
รับเรื่องร้องเรียนและรับฟัง
ความคิดเห็น
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน

ร้อยละ 75

ช่อง
ทาง

4

จานวนช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน

ช่อง
ทาง

5

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
3 ช่องทาง
www.pathumthani
.co.th
www.dpt.go.th
โทร. 025676203
ประชาชนมีช่องทาง
การร้องเรียนเพิ่มมาก
ขึ้น
ประชาชนมีช่องทาง
การร้องเรียนเพิ่มมาก
ขึ้น

งบ
บูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



มหา
สารคาม

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ



ลาพูน

