


 

การทุจริตคอร�รัปชันเป�นป�ญหาและอุปสรรคสําคัญต�อการพัฒนาประเทศ ช�วงระยะเวลาท่ีผ�านมาได(มี    
ความพยายามท่ีจะใช(กลไกของรัฐในรูปแบบต�าง ๆ เพ่ือขจัดป�ญหาการทุจริต โดยการออกกฎหมาย ระเบียบ ข(อกําหนด 
ข(อบังคับ จรรยาบรรณ การบูรณาการการทํางานในรูปแบบต�าง ๆ ทําให(สามารถแก(ไขป�ญหาได(ในระดับหน่ึง       
อย�างไรก็ตามรัฐบาลยังคงให(ความสําคัญกับการป6องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ จึงได(กําหนด
นโยบายหลัก เร่ือง การป6องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบาย
เร�งด�วน เร่ือง การแก(ไขป�ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ท้ังฝ;ายการเมืองและฝ;ายราชการประจํา       
ให(ทุกส�วนราชการจะต(องนําไปปฏิบัติให(บังเกิดผลท่ีเป�นรูปธรรม นอกจากน้ียังสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน    
บูรณาการต�อต(านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต�ป=งบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยให(หน�วยงานภาครัฐดําเนินการ     
ให(สอดคล(องกับยุทธศาสตร�ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม�บทภายใต(ยุทธศาสตร�ชาติ ประเด็นการต�อต(านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนการปฏิรูปประเทศด(านการป6องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ฯลฯ 

กระทรวงมหาดไทยได(กําหนดนโยบายการป6องกันและปราบปรามการทุจริต และการส�งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ให(ทุกส�วนราชการร�วมขับเคล่ือนภารกิจภายใต(วาระ “มหาดไทยใสสะอาด” และยุทธศาสตร�ชาติว�าด(วย     
การป6องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยให(ความสําคัญกับผู(ปฏิบัติงาน                
ของศูนย�ปฏิบัติการต�อต(านการทุจริตของหน�วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ส�งเสริมและสนับสนุน         
การขับเคล่ือนภารกิจของศูนย�ปฏิบัติการต�อต(านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด อย�างต�อเน่ือง รวมท้ัง       
สร(างการรับรู(เก่ียวกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และเตรียมการจัดทําข(อกําหนดทางจริยธรรม      
เพ่ือเป�นแนวทางให(บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยยึดถือปฏิบัติตาม 

กระทรวงมหาดไทย หวังเป�นอย�างย่ิงว�า สรุปผลการดําเนินงานด(านการป6องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงมหาดไทย ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับน้ี 
จะเป�นส�วนหน่ึงในการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�การดําเนินงานด(านการป6องกันและต�อต(านการทุจริต และการเสริมสร(าง
คุณธรรม จริยธรรมของกระทรวงมหาดไทย รวมท้ังส�วนราชการ หน�วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ
จังหวัด ซึ่งจะใช(เป�นข(อมูลเพ่ือศึกษาแนวทางการดําเนินงานต�อไป  
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(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 



 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได(ทรงมีกระแส        
พระราชดํารัสพระราชทานแก�คณะผู(ว�าราชการจังหวัด ในโอกาสเข(าเฝ6าถวายสัตย�ปฏิญาณ   เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2546 
เพ่ือข(าราชการตระหนักถึงป�ญหาการทุจิตคอร�รัปชัน ดังกล�าวว�า  

“ ...ถ�าทุจริตแม�แต�นิดเดียว ก็ขอแช�งให�มีอันเป นไป พูดอย�างน้ีหยาบคาย แต�ว�าขอให�มีอันเป นไป          
แต�ถ�าไม�ทุจริต สุจริตและมีความตั้งใจมุ�งมั่นสร�างความเจริญ ก็ขอให�ต�ออายุได�ถึง 100 ป/ ส�วนคนไหนที่มีอายุ     
มากแล�ว ขอให�แข็งแรง ความสุจริตจะทําให�ประเทศไทยรอดพ�นอันตราย...”  

“...ภายใน 10 ป/ เมืองไทยน�าจะเจริญ ข�อสําคัญคือ ต�องหยุดการทุจริตให�สําเร็จ และไม�ทุจริตเสียเอง...” 

องค�กรเพ่ือความโปร�งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ได(ประกาศผลคะแนนดัชนีการรับรู(
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ประจําป= 2561 ประเทศไทยได(รับคะแนน 36 คะแนน อยู�ในอับดับ
ท่ี 99 จาก 180 ประเทศ จากข(อมูลดังกล�าวช้ีให(เห็นว�าประเทศไทยยังคงมีป�ญหาการทุจริตคอร�รัปชัน และเป�นอุปสรรค
สําคัญต�อการพัฒนาประเทศ แม(ว�ารัฐบาลจะให(ความสําคัญกับการแก(ไขป�ญหาดังกล�าว โดยการกําหนดให(มีองค�กรอิสระ
เพ่ือทําหน(าท่ีในการตรวจสอบการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐแล(ว การทุจริตคอร�รัปชันก็ยังคงเกิดขึ้นอย�างต�อเน่ือง
และก�อให(เกิดความเสียหายแก�ประเทศชาติ  

กระทรวงมหาดไทยได(ให(ความสําคัญกับการแก(ไขป�ญหาการทุจริตคอร�รัปชัน ด(วยการขับเคล่ือนพันธกิจ 
“มหาดไทยใสสะอาด” อย�างต�อเน่ือง โดยในป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได(ให(ความสําคัญกับการขับเคล่ือนภารกิจโดยใช(
แผนปฏิบัติราชการด(านการป6องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป�นแนวทางดําเนินการ                
ซึ่งประกอบด(วย โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการภายใต(แนวทางการเสริมสร(างความรู( ด(านการป6องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ การสร(างเครือข�ายประชารัฐต�อต(านการทุจริต และการสร(างค�านิยมและปลูกจิตสํานึก     
ในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการดําเนินงานคือศูนย�ปฏิบัติการต�อต(านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ศูนย�ปฏิบัติการ
ต�อต(านการทุจริตระดับกรม/จังหวัด ในรูปแบบของคณะอนุกรรมการการดําเนินงานตามยุทธศาสตร�ชาติว�าด(วย         
การป6องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด รวมท้ังการดําเนินการอย�างเข(มข(นให(หน�วยงาน
ในสังกัดและจังหวัดดําเนินงานตามมาตรการป6องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ     
ตามมติคณะรัฐมนตรี   เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2561 มีการสร(างเครือข�ายต�อต(านการทุจริตด(วยการสร(างการรับรู(เก่ียวกับ
แนวทางการป6องกันการทุจริต การส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการสร(างธรรมาภิบาลให(เกิดขึ้นในหน�วยงาน 
กิจกรรมการมีส�วนร�วม และปลุกจิตสํานึกให(ตระหนักถึงความรับผิดชอบต�อตนเอง สาธารณะ และสังคม ท้ังในส�วนกลาง 
และส�วนภูมิภาค 

การดําเนินการด(านการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงมหาดไทยให(ความสําคัญกับการสร(างจิตสํานึก
ด(านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ให(แก�บุคลากรอย�างต�อเน่ือง ตามประมวลจริยธรรมข(าราชการพลเรือน และ
พระราชกฤษฎีกาว�าด(วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ(านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ด(วยกลไกของ
คณะกรรมการจริยธรรมประจําส�วนราชการ คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรม และคุณธรรมของรัฐวิสาหกิจ และ
คณะกรรมการจริยธรรมประจําจังหวัดท่ีได(มีการประชุมอย�างต�อเน่ือง นอกจากน้ี ได(ขับเคล่ือนแผนแม�บทส�งเสริม
คุณธรรมกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 และได(จัดทําแผนปฏิบัติการส�งเสริมคุณธรรม กระทรวงมหาดไทย 
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป�นกรอบ และแนวทางในการดําเนินงานด(านการส�งเสริมคุณธรรม โดยมุ�งเน(น   
การสร(างความเข(มแข็งในระบบการบริหารราชการด(านการส�งเสริมคุณธรรม  
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การดําเนินงานและกิจกรรมที่สําคัญ ดังน้ี  
1. การดําเนินโครงการในลักษณะบูรณาการด(านการป6องกันและปราบปรามการทุจริต และการส�งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมตามแผนงานบูรณาการต�อต(านการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัด 173 โครงการ 
2. การจัดทําประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง “มาตรการป6องกันผลประโยชน�ทับซ(อนในหน�วยงาน”       

ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2562 และประกาศ เร่ือง “นโยบายการต�อต(านการรับสินบน เพ่ือป6องกันการทุจริตและประพฤติ    
มิชอบ” ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2562 

3. การวางระบบการประเมินความเส่ียงต�อการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน�วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย และจัดทํามาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการดําเนินงานท่ีอาจ
ก�อให(เกิดการทุจริต  

4. การประเมินความเส่ียงการทุจริตเพ่ือกําหนดมาตรการ/แนวทางในการป6องกันการทุจริต ภายใต(โครงการ    
1 หมู�บ(าน 1 กิโลเมตร ก�อสร(างถนนดินซีเมนต�ปรับปรุงคุณภาพด(วยยางพาราสําหรับงานถนนท(องถิ่นร�วมกับการยาง           
แห�งประเทศไทย (กยท.) สํานักงาน ป.ป.ท. กรมส�งเสริมการปกครองท(องถิ่น และหน�วยงานท่ีเก่ียวข(อง 

5. การให(ความสําคัญกับบุคลากรผู(ปฏิบัติงานด(านการเงินการคลังและด(านการตรวจสอบภายใน โดยการจัด
โครงการเสริมสร(างองค�ความรู(และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด(านการเงินการคลังและด(านการตรวจสอบภายในเพ่ือป6องกัน
การทุจริตในการปฏิบัติงาน กระทรวงมหาดไทย ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเพ่ิมองค�ความรู(และแนวทาง
ปฏิบัติงานเก่ียวกับระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข(อง จํานวน 246 คน 

6. การดําเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือป6องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในหน�วยงานของรัฐ 

7. การจัดทําแนวทางการคัดเลือกบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือยกย�องเป�นผู(มีจริยธรรมดีเด�น 
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนให(ข(าราชการในสังกัดได(ตระหนักถึงความมีเกียรติ ศักดิ์ศรี
ของความเป�นข(าราชการท่ีดี มีจิตสํานึกอยู�บนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม มีการประพฤติปฏิบัติตนตามรอย         
พระยุคลบาท และปฏิบัติตนเหมาะสมตาม พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 

แนวทางการดําเนินงานในระยะต�อไป  
1. การป5องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
 1.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการด(านการป6องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป=

งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยศึกษาและวิเคราะห�จากระเบียบ กฎหมาย แผน กรอบทิศทางการดําเนินการด(านท่ีเก่ียวข(อง 
กับการป6องกันและปราบปรามการทุจริต และป�จจัยภายในและภายนอก และการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
กระทรวงมหาดไทย รวมท้ังวิเคราะห�ข(อมูลจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับป�ญหา
การทุจริตในพ้ืนท่ี แนวทางการป6องกัน แก(ไขป�ญหา การศึกษาและเก็บข(อมูลด(วยวิธีการต�าง ๆ เพ่ือจัดทําแนวทาง      
การดําเนินโครงการภายใต(แผนปฏิบัติการด(านการป6องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ เพ่ือให(มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรม
เป�นไปในทิศทางเดยีวกัน มุ�งแก(ไขป�ญหาท่ีเกิดขึน้ในพ้ืนท่ี และบังเกิดผลเป�นรูปธรรมย่ิงขึน้ 

 1.2 การวางระบบการประเมินความเส่ียงต�อการทุจริตและประพฤติมิชอบของส�วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจําป= 2563 ครอบคลุมในประเด็น 3 ด(าน ได(แก� 1) การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต      
2) ความโปร�งใสของการใช(อํานาจและตําแหน�งหน(าท่ี และ 3) ความโปร�งใสของการใช(จ�ายงบประมาณและการบริหาร



 

� 

จัดการทรัพยากรภาครัฐ และให(จังหวัดประเมินความเส่ียงต�อการทุจริต โดยคัดเลือกโครงการตามงบพัฒนาจังหวัด/   
กลุ�มจังหวัด ท่ีได(รับงบประมาณสูงหรือเป�นโครงการท่ีมีความสําคัญส�งผลกระทบในวงกว(าง 

 1.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือยกระดับคะแนนและพัฒนากระบวนงานในประเด็นท่ีเก่ียวข(อง 

 1.4 การพัฒนาระบบฐานข(อมูลการร(องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยให(มีระบบย่ิงขึ้นและเป�นไป
ตามประเภทของเร่ืองร(องเรียน รวมท้ังวิเคราะห�สาเหตุของป�ญหา เพ่ือนําไปพัฒนางานด(านการป6องกันการทุจริตได(ตรง
กับสาเหตุของป�ญหาย่ิงขึ้น 

 1.5 การพัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการต�อต(าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด(านการป6องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ 
ผ�านระบบออนไลน�  

 1.6 การส�งเสริมแนวทางการทํางานโดยเน(นหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ประกอบด(วย     
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร�งใส หลักการมีส�วนร�วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ(มค�า โดยการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมต�าง ๆ ร�วมกับทุกหน�วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดอย�างต�อเน่ือง 

 1.7 การให(ความสําคัญกับการแก(ป�ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ�งเน(นเร่ืองการบริหาร
งบประมาณท่ีมีความโปร�งใสและเป�นไปตามขั้นตอน/ระเบียบต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข(อง 

2. งานส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 2.1 การขับเคล่ือนภารกิจด(านการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยคณะกรรมการจริยธรรม

ประจําสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 2.2 การสร(างการรับรู(และการเผยแพร�พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ด(วยวิธีการ 

ช�องทาง และส่ือประเภทต�าง ๆ อย�างต�อเน่ือง และเตรียมการจัดทําข(อกําหนดจริยธรรมเพ่ือใช(บังคับกับเจ(าหน(าท่ี
ของรัฐของกระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติดังกล�าว 

 2.3 การคัดเลือกบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือยกย�องเป�นผู(มีจริยธรรมดีเด�น 
ประจําป= 2563  

 2.4 การขับเคล่ือนการส�งเสริมคุณธรรมตามแผนปฏิบัติการส�งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย       
ตามแผนแม�บทส�งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564 เพ่ือให(เป�นไปตามกรอบแนวทางดําเนินการ    
ของแผนแม�บทส�งเสริมคุณธรรมแห�งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)  

 2.5 การจัดทําแผนปฏิบัติการส�งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2563  
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1. ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 “ยทุธศาสตร�ชาติ ระยะ 20 ป�” เป�นเป�าหมายการพัฒนาในระยะยาวท่ีก#าวไปสู&วสิยัทัศน�ท่ีว&า “ประเทศไทยมีความม่ันคง    

ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป�นประเทศพัฒนาแล#ว ด#วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร#อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบ
การบริหารราชการแผ&นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ให#สามารถนําไปสู&การปฏิบัติอย&างจริงจังจะช&วยยกระดับคุณภาพของประเทศ
ไทยในทุกภาคส&วนและนําพาประเทศไทยให#หลุดพ#นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพป:ญหาท่ีเกิดข้ึนในป:จจุบัน ท้ังป:ญหาความม่ันคง 
ป:ญหาทางเศรษฐกิจ ป:ญหาความเหลื่อมล้ํา ป:ญหาการทุจริตคอรัปชั่น และป:ญหาความขัดแย#งในสังคม” โดยยุทธศาสตร�ด#านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ท่ีกําหนดให#หน&วยงานมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู&ท#องถ่ินอย&างมีความเหมาะสมมีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต#องให#ความสําคัญ คือ      
การต&อต#านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2. แผนแม�บทภายใต"ยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การต�อต"านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
        ได#กําหนดเป�าหมายไว#ว&า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” มีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือ
ขับเคลื่อน ได#แก& 1) การป�องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการปลูกและปลุกจิตสํานึกการเป�นพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต 
และการปลูกฝ:งและหล&อหลอมวัฒนธรรมในกลุ&มเด็กและเยาวชนทุกช&วงวัย ทุกระดับ,ส&งเสริมการปฏิบัติหน#าท่ีของข#าราชการและ
เจ#าหน#าท่ีของรัฐให##มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมท่ีส&อไปในทางทุจริต, พัฒนาค&านิยมของนักการเมืองให#มีเจตนารมณ�ท่ีแน&วแน&
ในการทําตนเป�นแบบอย&างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย�สุจริต เห็นแก&ประโยชน�ส&วนรวม, ปรับ “ระบบ”เพ่ือลดจํานวนคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบในหน&วยงานภาครัฐ และปรับระบบงานและโครงสร#างองค�กรท่ีเอ้ือต&อการลดการใช#ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
ของเจ#าหน#าท่ีนําระบบเทคโนโลยีเข#ามาใช#แทนการใช#ดุลพินิจ และ 2) การปราบปรามการทุจริต โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต, ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาการจัดการองค�ความรู#ด#านการปราบปรามการทุจริต  
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3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห&งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร�ท่ี 6 ยุทธศาสตร�ด#านการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นท่ี 6 ภาครัฐมีความโปร&งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกภาคส&วน        
ร&วมต&อต#านการทุจริต เพ่ือให#สังคมไทยมีวินัย โปร&งใส ยึดม่ันในความซ่ือสัตย�สุจริต และยุติธรรม รวมท้ังสร#างความเข#มแข็ง       
เป�นภูมิคุ#มกันของสังคมไทย ให#ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค�กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร#อมท้ังเพ่ือสร#างพลัง         
การขับเคลื่อนค&านิยมต&อต#านการทุจริต โดยการปลูกฝ:ง ให#คนไทยไม&โกงป�องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต 
 

 
4. แผนการปฏิรูปประเทศด"านการป;องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 มุ&งให#ประชาชนมีความรู#เก่ียวกับป:ญหาการทุจริต มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการของหน&วยงานภาครัฐและ
เอกชน และยกระดับการบังคับใช#มาตรการทางวินัยและกฎหมายต&อเจ#าพนักงานของรัฐ โดยแบ&งประเด็นการปฏิรูปออกเป�น 4 ประเด็น 
ได#แก&  
 1. ด#านการป�องกันและเฝ�าระวงัให#มีการส&งเสรมิสนบัสนุน และให#ความรู#แก&ประชาชนเก่ียวกับการทุจรติประพฤติมิชอบ 
รวมท้ังให#มีกฎหมายในการส&งเสริมให#ประชาชนรวมตัวกันเป�นพลังในการต&อต#านการทุจริตประพฤติมิชอบ และชี้เบาะแสเม่ือพบเห็น     
การกระทําความผดิโดยรฐัมีมาตรการสนบัสนนุและคุ#มครองผู#ชีเ้บาะแสด#วย 
 2. ด#านการป�องปราม โดยให# (1) มีมาตรการควบคุม กํากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน&วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนโดยเฉพาะการปฏิบัติหน#าท่ีด#วยความซ่ือตรง (Integrity) สุจริตของบุคลากร ใช#ดุลยพินิจโดยสุจริตภายใต#กรอบธรรมาภิบาล
และการกํากับกิจการท่ีดีอย&างแท#จริง (2) มีการเปUดเผยข#อมูลข&าวสารภาครัฐ ให#ประชาชนสามารถเข#าถึงและตรวจสอบได# และ
สนับสนุนแนวร&วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต&อต#านการทุจริตเพ่ือขจัดป:ญหาการทุจริตท่ีเก่ียวข#องกับการติดต&อกับหน&วยงานภาครัฐ 
 3. ด#านการปราบปราม โดยให# (1) ยกระดับการบังคับใช#มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทาง
กฎหมายต&อเจ#าพนักงานของรัฐท่ีถูกกล&าวหาว&าประพฤติมิชอบหรือกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบอย&างเคร&งครัด (2) ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบังคับใช#กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกข้ันตอน (ไต&สวน ชี้มูล ฟ�องศาล พิพากษา) ท้ังแพ&งและอาญาให#รวดเร็ว 
รุนแรง เด็ดขาด เป�นธรรมเสมอภาค โดยเฉพาะมีการจัดทําและบูรณาการฐานข#อมูลคดีทุจริตตลอดจนเร&งรัดการติดตามนําทรัพย�สิน     
ท่ีเกิดจากการกระทําผิดท้ังในประเทศ และต&างประเทศให#ตกเป�นของแผ&นดิน และในกรณีท่ียังไม&มีกฎหมายท่ีสอดคล#องกับ
มาตรฐานสากล ก็ให#เร&งบัญญัติเพ่ิมเติม 
 4. ด#านการบรหิารจัดการ โดยให#มีกลไกท่ีเหมาะสมในการประสานงานป�องกันและปราบปรามการทุจรติ ประพฤติมิชอบ 
ในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร� และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร� เพ่ือให#ประเทศไทยปลอดทุจริต 
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5. ยุทธศาสตรชาติว�าด"วยการป;องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 
 ยุทธศาสตร�ชาติว&าด#วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีเป�าหมายเพ่ือให#
ประเทศไทย มีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด#านความโปร&งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศและมีเป�าหมายในการยกระดับคะแนนของดัชนี
การรับรู#การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว&าร#อยละ 50  
 โดยกําหนดยุทธศาสตร�การดําเนินงานหลักออกเป�น 6 ยุทธศาสตร� ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 1 “สร#างสังคมท่ีไม&ทนต&อการทุจริต” มุ&งเน#นให#ความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให#เกิด
สภาวะท่ี “ไม&ทนต&อการทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต&กระบวนการกล&อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช&วงวัยต้ังแต&ปฐมวัยเพ่ือสร#างวัฒนธรรม
ต&อต#านการทุจริต และปลูกฝ:งความพอเพียง มีวินัย ซ่ือสัตย� สุจริต เป�นการดําเนินการผ&านสถาบันหรือกลุ&มตัวแทนท่ีทําหน#าท่ี        
ในการกล&อมเกลาทางสังคมให#มีความเป�นพลเมืองท่ีดี ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส&วนรวม และเสริมสร#างให#    
ทุกภาคส&วนมีพฤติกรรมท่ีไม&ยอมรับและต&อต#านการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต&อต#านการทุจริต” มุ&งเน#นให#ประชาชนและรัฐบาลมีการนํา
เจตจํานงทางการเมืองในเรื่องการต&อต#านการทุจริตไปสู&การปฏิบัติอย&างเป�นรูปธรรมและสอดคล#องเป�นหนึ่งเดียวกัน 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 3 “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” มุ&งเน#นการป�องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายผ&าน      
การกําหนดมาตรการกลไก เสริมสร#างธรรมาภิบาล ต้ังแต&เริ่มข้ันก&อตัวนโยบาย ข้ันการกําหนดนโยบาย ข้ันตัดสินใจนโยบาย ข้ันการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ ข้ันการประเมินนโยบาย และข้ันป�อนข#อมูลกลับ 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 4 “พัฒนาระบบป�องกันการทุจริตเชิงรุก” มุ&งเน#นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด#านการป�องกัน    
การทุจริตของประเทศไทย ให#มีความเข#มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําให#การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือ    
ไม&เกิดข้ึน 
 ยทุธศาสตร�ท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” มุ&งเน#นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและ
กระบวนการต&าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให#สามารถดําเนินการได#อย&างรวดเร็ว โดยมุ&งเน#นการเพ่ิมประสิทธิภาพ      
ในการตราเป�นกฎหมาย การบังคับใช#กฎหมาย การตัดสินคดีและลงโทษผู#กระทําผิด การบูรณาการร&วมกันของหน&วยงานต&าง ๆ        
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต รวมท้ังการใช#เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไกการดําเนินงาน   
ให#มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู#การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” 
มุ&งเน#นการยกระดับมาตรฐานด#านความโปร&งใสและการจดัการ การยกระดับค&าดัชนกีารรบัรู#การทุจรติของประเทศไทย 
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6. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 16 เมษายน 2562 มีผลใช#
บังคับต้ังแต&วันท่ี 17 เมษายน 2562 เป�นต#นไป โดยบัญญัติให# มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ�การประพฤติปฏิบัติอย&างมี
คุณธรรมของเจ#าหน#าท่ีของรัฐ ซ่ึงประกอบด#วย 7 ประการ ดังนี้ 
  1) ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ อันได#แก& ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย� และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป�นประมุข 
  2) ซ่ือสัตย�สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดี และรับผิดชอบต&อหน#าท่ี 
  3) กล#าตัดสินใจและกระทําในสิ่งท่ีถูกต#องชอบธรรม 
  4)  คิดถึงประโยชน�ส&วนรวมมากกว&าประโยชน�ส&วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
  5)  มุ&งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  6) ปฏิบัติหน#าท่ีอย&างเป�นธรรมและไม&เลือกปฏิบัติ 
  7) ดํารงตนเป�นแบบอย&างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ�ของทางราชการ 
และกําหนดให#มาตรฐานทางจริยธรรมท้ัง 7 ประการ ดังกล&าว ใช#เป�นหลักสําคัญในการจัดทําประมวลจริยธรรมของหน&วยงานของรัฐท่ี
จะกําหนดเป�นหลักเกณฑ�ในการปฏิบัติตนของเจ#าหน#าท่ีของรัฐ เก่ียวกับสภาพคุณงามความดีท่ีเจ#าหน#าท่ีของรัฐต#องยึดถือสําหรับการ
ปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติท่ีควรกระทําหรือไม&ควรกระทํา ตลอดจนการดํารงตนในการกระทําความดีและละเว#น
ความชั่ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. พระราชกฤษฎีกาว�าด"วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบ"านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
 พระราชกฤษฎีกาว&าด#วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ#านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 มีสาระสําคัญในการ

ยกเลิกแผนการบริหารราชการแผ&นดินและแผนนิติบัญญัติ และกําหนดให#การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข#องกับการบริการประชาชนและการ
ติดต&อประสานงานระหว&างหน&วยงานราชการด#วยกันต#องใช#แพลตฟอร�มดิจิทัลกลาง เพ่ือให#สอดคล#องกับการปฏิรูปประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ&นดินตามรัฐธรรมนูญแห&งราชอาณาจักรไทย 
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8. แผนแม�บทส�งเสริมคุณธรรมแห�งชาติฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) 
 แผนแม&บทส&งเสริมคุณธรรมแห&งชาติฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) เป�นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการส&งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย โดยมีทุกภาคส&วนของสังคม ท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคสื่อมวลชน ภาคประชา
สงัคม และภาคประชาชน มาร&วมกันดําเนนิการอย&างบูรณาการตามแนวทาง “ประชารัฐ” เพ่ือให#เกิดประโยชน�สูงสุดต&อประชาชน ภายใต#
วิสัยทัศน� สังคมไทยมีคุณธรรม เน#นรากฐานท่ีสําคัญในการดํารงชีวิต สืบสานความเป�นไทย อยู&ร&วมกันด#วยความสันติสุขในประเทศไทย 
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย&างยั่งยืน ซ่ึงแผนแม&บทฯ ประกอบด#วยยุทธศาสตร�และแนวทางการดําเนินงานท่ีทุกภาคส&วน
ของสังคมจะต#องนําไปดําเนินการ ดังนี้  
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 ยทุธศาสตร�ท่ี 1 วางระบบรากฐานการเสรมิสร#างคุณธรรมในสงัคมไทย โดยให#ความสําคัญกับการสบืสานความเป�นไทย และ
ยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย� มีภูมิคุ#มกันท่ีดี 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 2 สร#างความเข#มแข็งในระบบการบริหารจัดการด#านการส&งเสริมคุณธรรมให#เป�นเอกภาพ โดยให#
ความสําคัญกับการสร#างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด#านการส&งเสริมคุณธรรมให#มีความเข#มแข็ง การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การดําเนินงานส&งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย และเสริมสร#างความเป�นเอกภาพให#แก&สังคมไทยด#วยคุณธรรม 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 3 สร#างเครือข&ายความร&วมมือในการส&งเสริมคุณธรรม โดยให#ความสําคัญกับการผนึกกําลังทุกภาคส&วน 
โดยเฉพาะในสังคมใหม&ซ่ึงเป�นสังคมดิจิทัล เร็ว แรง และเปลี่ยนแปลงอย&างฉับพลันให#มีส&วนร&วมในการส&งเสริมคุณธรรมในทุก
กลุ&มเป�าหมาย 

 ยุทธศาสตร�ท่ี 4 ส&งเสริมให#ประเทศไทยเป�นแบบอย&างด#านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยให#
ความสําคัญกับการส&งเสรมิให#ประเทศไทยเป�นแบบอย&างในการสร#างความร&วมมือด#านคุณธรรมในประชาคมอาเซียน 

9. ประมวลจริยธรรมข"าราชการพลเรือน 
 สํานักงาน ก.พ. จัดทําประมวลจริยธรรมข#าราชการพลเรือนและกําหนด จริยธรรมข#าราชการพลเรือน เพ่ือให#ราชการ
ได#ยึดถือและนําไปปฏิบัติ 
 1. ข#าราชการต#องยดึม่ันในจรยิธรรมและยนืหยัดกระทําในสิ่งท่ีถูกต#องและเป�นธรรม  
 2. ข#าราชการต#องมีจิตสํานึกท่ีดีและรับผิดชอบต&อหน#าท่ีเสียสละ ปฏิบัติหน#าท่ีด#วยความรวดเร็ว โปร&งใส และสามารถ
ตรวจสอบได#  
 3. ข#าราชการต#องแยกเรื่องส&วนตัวออกจากตําแหน&งหน#าท่ีและยึดถือประโยชน�ส&วนรวมของประเทศชาติเหนือกว&า
ประโยชน�ส&วนตน  
 4. ข#าราชการต#องละเว#นจากการแสวงหาประโยชน�ท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหน&งหน#าท่ีและไม&กระทําการอันเป�น       
การขัดกันระหว&างประโยชน�ส&วนตนและส&วนรวม  
 5. ข#าราชการต#องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย&างตรงไปตรงมา  
 6. ข#าราชการต#องปฏิบัติหน#าท่ีด#วยความเท่ียงธรรมเป�นกลางทางการเมือง ให#บริการแก&ประชาชน โดยมีอัธยาศัยท่ีดี 
และไม&เลือกปฏิบัติโดยไม&เป�นธรรม  
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 7. ข#าราชการต#องปฏิบัติตามกฎหมายว&าด#วยข#อมูลข&าวสารของทางราชการอย&างเคร&งครัดและรวดเร็วไม&ถ&วงเวลาให#
เนิ่นช#า และใช#ข#อมูลข&าวสารท่ีได#มาจากการดําเนินงานเพ่ือการในหน#าท่ี และให#ข#อมูลข&าวสารแก&ประชาชนอย&างครบถ#วน ถูกต#อง      
ทันการณ� และไม&บิดเบือนข#อเท็จจริง  
 8. ข#าราชการต#องมุ&งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห&งวิชาชีพโดยเคร&งครัด  
 9. ข#าราชการต#องยึดม่ันในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป�นประมุข  
 10. ข#าราชการต#องเป�นแบบอย&างท่ีดีในการดํารงตนรกัษาชือ่เสยีงและภาพลกัษณ�ของราชการโดยรวม  

10. นโยบายรฐับาล 
 รัฐบาลให#ความสําคัญกับการแก#ป:ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยได#กําหนดไว#เป�นนโยบายหลัก เรื่อง การ
ป�องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม มุ&งเน#นการสร#างจิตสํานึกของคนในสังคมให#ยึดม่ัน      
ในความซ่ือสัตย� สุจริต ถูกต#อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส&วนให#เข#ามามีส&วนร&วมในการป�องกันและเฝ�าระวังการทุจริตประพฤติ   
มิชอบ และนโยบายเร&งด&วน เรื่อง การแก#ไขป:ญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ท้ังฝjายการเมืองและฝjายราชการประจํา 
มุ&งเน#นการเร&งรัดดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายเม่ือพบผู#กระทําผิดอย&างเคร&งครัด เพ่ือให#ภาครัฐปลอดการทุจริตและประพฤติ     
มิชอบโดยเร็วท่ีสุด พร#อมท้ังให#ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข#ามามีส&วนร&วมในการป�องกันและเฝ�าระวังการทุจริตประพฤติ     
มิชอบ 

11. แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การวางรากฐานการพัฒนาองคกรอย�างสมดุลโดยมีเป�าหมายให#หน&วยงานภาครัฐมีการบริหาร

จัดการท่ีดี และองค�กรปกครองส&วนท#องถ่ินเข#มแข็งซ่ึงในแผนฯ ได#มีการกล&าวถึงการป�องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
กลยุทธ�ท่ี 4.1.4 ป�องกันการทุจริตโดยส&งเสริมให#ประชาชนและภาคีการพัฒนา มีส&วนร&วมในการดําเนินงาน 
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 การขับเคลื่อนภารกิจและดําเนินการด�านการป�องกัน ปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย   
ได�ดําเนินการมาอย%างต%อเนื่อง โดยในป(งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้   

 1. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการด�านการป�องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย 
ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2562 
   กระทรวงมหาดไทยจัดทําแผนปฏิบัติราชการด�านการป�องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป(
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้ึนตามกรอบดําเนินงานภายใต�การขับเคลื่อนยุทธศาสตร7ชาติว%าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค7เพ่ือเป@นกรอบแนวทางการบริหาร
จัดการ การกํากับ การติดตามประเมินผลการดําเนินงานและประสิทธิภาพ การใช�จ%ายงบประมาณของส%วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด โดยแผนปฏิบัติราชการฯ แบ%งออกเป@น 2 ส%วน ได�แก%  
   1) โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต%อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จํานวน     
187 โครงการ งบประมาณ 80.6292 ล�านบาท 
   2) โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของส%วนราชการตามแผนปฏิบัติราชการฯ จํานวน 214 โครงการ 
งบประมาณ 24.8450 ล�านบาท  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี หน+วยงาน 

งบประมาณ 

งบประมาณตาม 

แผนงานบูรณาการ 

งบประมาณของ 
ส+วนราชการ 

1 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  -  - 

  ส%วนกลาง 19.5280 0.3831 

  ส%วนภูมิภาค (จังหวัด) 30.1756 2.12531 

2 กรมโยธาธิการและผังเมือง - 1.2958 

3 กรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย - 6.5214 

4 กรมการพัฒนาชุมชน - 4.1169 

5 กรมส%งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 28.9140 - 
6 กรมการปกครอง - 2.4937 

7 กรมท่ีดิน 2.0116 0.4000 

  รวม 80.6292 17.33621 

8 การไฟฟ�านครหลวง - 0.1500 

9 การไฟฟ�าส%วนภูมิภาค - 1.6450 

10 การประปานครหลวง - 1.7500 

11 การประปาส%วนภูมิภาค - 0.3500 

12 องค7การตลาด - 0.1198 

13 องค7การจัดการน้ําเสีย - 0.1500 

  รวม - 4.1648 

14 กรุงเทพมหานคร - 2.0440 

15 เมืองพัทยา - 1.3000 

  ภาพรวม 80.6292 24.84501 
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 สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการด�านการป�องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงมหาดไทย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2562  
 แผนปฏิบัติราชการฯ ประกอบด�วย 2 ยุทธศาสตร7 ได�แก% ยุทธศาสตร7ท่ี 1 สร�างสังคมท่ีไม%ทนต%อการทุจริต ยุทธศาสตร7
ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต%อต�านการทุจริต ยุทธศาสตร7ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร7ท่ี 4 พัฒนา
ระบบป�องกันการทุจริตเชิงรุก และยุทธศาสตร7ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต โดยมีโครงการ/กิจกรรม 
แยกตามยุทธศาสตร7และกลยุทธ7 ดังนี้  

สรุปโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต+อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
กระทรวงมหาดไทย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

 

สรุปโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของส+วนราชการ กระทรวงมหาดไทย  
ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ยุทธศาสตร;ท่ี กลยุทธ;ท่ี จํานวนโครงการ 

งบประมาณ 

(ล�านบาท) 

ยุทธศาสตร;ท่ี 1  
สร�างสังคมท่ีไม+ทน 
ต+อการทุจริต 

1. ปรับความคิดทุกช%วงวัยต้ังแต%ปฐมวัยให�สามารถแยก
ระหว%างผลประโยชน7ส%วนตัวและผลประโยชน7ส%วนรวม 

2 9.7728 

2. ส%งเสริมให�มีระบบและกระบวนการกล%อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต�านทุจริต 

134 49.1092 

3. ประยุกต7หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป@น
เครื่องมือต%อต�านทุจริต 

12 13.3188 

4. เสริมพลังการมีส%วนร%วมของชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาคส%วนเพ่ือต%อต�านการทุจริต 

39 8.4284 

รวม 187 80.6292 

ยุทธศาสตร;ท่ี กลยุทธ;ท่ี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(ล�านบาท) 

ยุทธศาสตร;ท่ี ๑  
สร�างสังคมท่ีไม+ทนต+อ 
การทุจริต 

1. ปรับความคิดทุกช%วงวัยต้ังแต%ปฐมวัยให�สามารถแยก
ระหว%างผลประโยชน7ส%วนตัวและผลประโยชน7ส%วนรวม 

16 3.1448 

2. ส%งเสริมให�มีระบบและกระบวนการกล%อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต�านทุจริต 

158 21.78891 

3. ประยุกต7หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป@น
เครื่องมือต%อต�านทุจริต 

17 0.4903 

4. เสริมพลังการมีส%วนร%วมของชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาคส%วนเพ่ือต%อต�านการทุจริต 

6 0.3010 

รวม 197 25.72501 

ยุทธศาสตร;ท่ี 2 ยกระดับ
เจตจํานงทางการเมือง 
ในการต+อต�านการทุจริต 

3. สนับสนุนให�ทุกภาคส%วนกําหนดกลยุทธ7 และ
มาตรการสําหรับเจตจํานงในการต%อต�านการทุจริต 

1 - 

รวม 1 - 
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 การตดิตามผลการดําเนนิงาน กระทรวงมหาดไทยกําหนดให�ทุกหน%วยงานในสงักัดและจงัหวดัรายงานผลความก�าวหน�า
การดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการต%อต�านการทุจริตฯ พ.ศ. 2562 เป@นประจําทุกวันท่ี 5 ของเดือน และเน�นย้ําหน%วยงานและจังหวัด
เร%งรดัการดําเนนิโครงการทุกไตรมาส รวมท้ังกํากับติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบัิติราชการฯ ในรอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน   
 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติราชการด�านการป�องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2562  
  เพ่ือถ%ายทอดยุทธศาสตร7ฯ และแผนสู%การปฏิบัติ นโยบายและแนวทางการดําเนินงานด�านการป�องกันปราบปราม
การทุจริต เพ่ือให�เกิดความรู� ความเข�าใจ และแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการด�านการป�องกันปราบปรามการทุจริตฯ ของ
จังหวัด รวมท้ังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับปUญหาการทุจริตในพ้ืนท่ีและแนวทางการป�องกัน การดําเนินงานของศูนย7ปฏิบัติการ
ต%อต�านการทุจริตจังหวัด ทุกจังหวัด และหน%วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 โดยมี นายพรพจน7 
เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน�าศูนย7ปฏิบัติการต%อต�านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย เป@นประธานเปVดการ
อบรมฯ และมอบนโยบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร;ท่ี กลยุทธ;ท่ี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(ล�านบาท) 

ยุทธศาสตร;ท่ี 3 สกัดก้ัน
การทุจริตเชิงนโยบาย 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

5 0.0200 

รวม 5 0.0200 

ยุทธศาสตร;ท่ี 4 พัฒนา
ระบบป�องกันการทุจริต 
เชิงรุก 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป�องกันการทุจริต 2 - 
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือลด
ปUญหาการทุจริต 

1 - 

รวม 3 - 
ยุทธศาสตร;ท่ี 5 ปฏิรูป
กลไกและกระบวนการ
การปราบปรามการทุจริต 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร�องเรียนการทุจริตให�มี
ประสิทธิภาพ 

7 - 

5. บูรณาการข�อมูลและข%าวกรองในการปราบปรามการ
ทุจริต 

1 - 

รวม 8 - 
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 3. การประเมินคณุธรรมและความโปร+งใสในการดําเนนิงานของหน+วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)  
  กระทรวงมหาดไทยดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร%งใสในการดําเนินงานของหน%วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยดําเนินการ ดังนี้ 
  1) จัดทําโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร%งใสในการดําเนนิงานของหน%วยงานภาครฐั 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกระทรวงมหาดไทย ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2562 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 
2562 ณ โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร7 เพ่ือชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร%งใสในการดําเนินงานของหน%วยงานภาครัฐ (ITA) และ
การตอบคําถามตามแบบตรวจการเปVดเผยข�อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  
  2) การให�คําปรึกษาผ%านการประชุมชี้แจงการตอบคําถามตามแบบตรวจการเปVดเผยข�อมูลสาธารณะ  
(OIT) ผ%านระบบวดิีทัศน7ทางไกล (Video Conference System) ให�กับทุกจงัหวดั โดยวทิยากรจากสํานกังาน ป.ป.ท. 
  3) การดําเนินงานผ%านคณะทํางานสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร%งใสในการดําเนนิงานของหน%วยงาน
ภาครฐั (ITA) ของสํานกังานปลดักระทรวงมหาดไทยท่ีได�รบัมอบหมายและติดตามการตอบแบบตรวจการเปVดเผยข�อมูลสาธารณะ (OIT)   
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 4. โครงการสัมมนาเพ่ือส+งเสริมและสนับสนุนการขับเคล่ือนภารกิจของศูนย;ปฏิบัติการต+อต�านการทุจริต
กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจําป# พ.ศ. 2562 (ครั้งท่ี 1- 2) 
  เพ่ือส%งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย7ปฏิบัติการต%อต�านการทุจริตของหน%วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ในมิติต%าง ๆ ให�เป@นไปตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร7ด�านการป�องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให�แก%บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด�านการป�องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ-     
มิชอบ และการส%งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   
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 5. โครงการเสริมสร�างองค;ความรู�และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด�านการเงินการคลัง และตรวจสอบภายในเพ่ือ
ป�องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน กระทรวงมหาดไทย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดชลบุรี และเพชรบุรี  
  เพ่ือให�ความรู�และพัฒนาบุคลากรด�านการเงินการคลัง และตรวจสอบภายใน เช%น กฎหมายท่ีเก่ียวข�องเพ่ือป�องกัน
และปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน7ทับซ�อน การตรวจสอบการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ�าง ฯลฯ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในประเด็นต%าง ๆ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู�ประสบการณ7และปUญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน เพ่ือนําไปปรับใช�ในการ
ปฏิบัติงานด�วยความระมัดระวัง เพ่ือเป@นแนวทางในการป�องกันการทุจริต  
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 6. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางระบบการประเมินความเส่ียงต+อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวง-
มหาดไทย 
  แผนการปฏิรูปประเทศด�านการป�องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 ด�านการป�องปราม ได�กําหนดให�ศูนย7ปฏิบัติการต%อต�านการทุจริต (ศปท.) ดําเนินการวางระบบการประเมินความ
เสี่ยงต%อการทุจริตประพฤติมิชอบในส%วนราชการเป@นประจําทุกป( และรายงานผลการปฏิบัติต%อผู�บังคับบัญชาหรือตามระยะเวลาท่ี
กําหนด 
  กระทรวงมหาดไทยให�ความสําคัญกับการประเมินความเสี่ยงต%อการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมท้ังดําเนินการให�มี
มาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจก%อให�เกิดการทุจริต จึงได�จัดทําโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต%อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทยข้ึน เพ่ือสร�างความรู� ความเข�าใจ
เก่ียวกับการประเมินความเสี่ยงต%อการทุจริตประพฤติมิชอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จัดทํามาตรการ รวมถึงกํากับ 
ติดตามผลการประเมินความเสี่ยงต%อการทุจริตประพฤติมิชอบของหน%วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยด�วย โดยได�มีการดําเนินการ
ท้ังสิ้น ๓ กิจกรรม ดังนี้ 
  กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ : สร�างการรับรู� ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตเม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ7 2562 ณ โรงแรมริชมอนด7 จังหวัดนนทบุรี โดยจัดสัมมนาให�ความรู�แก%บุคลากรสังกัด
กระทรวงมหาดไทย (กรม/หน%วยงานรัฐวิสาหกิจ) และกรุงเทพมหานคร โดยเชิญวิทยากรจากสํานักงาน ป.ป.ท. มาบรรยายเรื่องการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
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  กิจกรรมท่ี 2 จัดประชุมหน%วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือประเมินความเสี่ยง 
การทุจริต 1 กระบวนงาน และจัดทํามาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจก%อให�เกิดการ
ทุจริต เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห�องประชุมสํานักตรวจราชการและเรื่องราวร�องทุกข7 สป. 

 

 กิจกรรมท่ี 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ : นําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน%วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร%วมกัน รวมท้ังให�คําแนะนํา เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะรอยัล 
ริเวอร7 โดยเชิญวิทยากรจากสํานักงาน ป.ป.ท. แลกเปลี่ยนเรียนรู�และให�คําแนะนําการประเมินความเสี่ยงต%อการทุจริตของหน%วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
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หน+วยงานใน 

กํากับ ศปท. 
(ระดับกรม) 

ช่ือ
กระบวนงาน 

ช่ือแผนบริหาร
ความเส่ียง 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

1. การเบิก
ค%าเช%าบ�าน/
เช%าซ้ือ 

2. การยืม
เงินทดรอง
ราชการ
(กรณี
เดินทางไป
ราชการ) 

1. มาตรการ
ตรวจสอบการเบิก
ค%าเช%าบ�าน/เช%าซ้ือ 

 
 
 
 
 
2. มาตรการ
ตรวจสอบการยืม
เงินทดรองราชการ 
(กรณีการเดินทาง
ไปราชการ) 

1. มาตรการตรวจสอบการเบิกค%าเช%าบ�าน/เช%าซ้ือ 

 1) บันทึกภาพถ%ายคณะกรรมการขณะไปตรวจสอบสภาพบ�านและ
สภาพแวดล�อมอ่ืนๆ 

 2) คณะกรรมการตรวจค%าเช%าบ�านสอบถามข�อมูลจากบ�านพัก/
ห�องพักในพ้ืนท่ีแวดล�อมบริเวณข�างเคียง 
 3) สอบทานรายงานข�อมูลการขอรับค%าเช%าบ�านและแบบ 6005 

 4) คณะกรรมการตรวจค%าเช%าบ�านดําเนนิการสุ%มตรวจบ�านพัก/ห�องพัก
ของผู�เช%าบ�าน/เช%าซ้ือเป@นประจําทุกป( และรายงานผู�บังคับบัญชาทราบ 

2. มาตรการตรวจสอบการยืมเงินทดรองราชการ (กรณีการเดินทางไป
ราชการ) 
 1) มีเอกสารประกอบการเบิก เช%น Google map หรือภาพถ%าย
ค%าใช�จ%ายจริง (ค%ามิเตอร7ของรถแท็กซ่ี) 
 2) มีตารางกําหนดการท่ีชัดเจน และคํานวณความเป@นไปได�ของการ
ใช�เวลาเดินทาง 
 3) สรุปผลรายงานการเดินทางไปราชการ พร�อมภาพถ%ายของสถานท่ี
และ/หรือบุคคลท่ีร%วมเดินทางไปราชการ 

กรมท่ีดิน การเบิก 
ค%าเช%าบ�าน
ของ
ข�าราชการ 

แนวทางการป�องกัน
การทุจริตในการ 
เบิกเงินค%าเช%าบ�าน
ข�าราชการ 

1. แจ�งเวียนทุกสํานัก/กอง ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง “แนว
ทางการป�องกันการทุจริตในการเบิกเงินค%าเช%าบ�านข�าราชการ” โดยมี
มาตรการดังนี้ 
 1) ให�ทุกสํานัก/กอง ควบคุมให�มีการตรวจสอบการใช�สิทธิการเบิกค%า
เช%าบ�านข�าราชการให�ถูกต�องอย%างเคร%งครัดหากมีเหตุสงสัยว%าข�าราชการ
รายใดใช�สิทธิไม%ถูกต�อง ให�ดําเนินการตรวจสอบการใช�สิทธิดังกล%าวอีก
ครั้งก%อนท่ีจะส%งเรื่องขออนุมัติให�เบิกเงินค%าเช%าบ�าน 
 2) ให�ผู�บังคับบัญชาทุกสํานัก/กองกําชับคณะกรรมการตรวจสอบ
ข�อเท็จจริงสภาพบ�านเช%า ให�ไปตรวจสอบสภาพบ�านเพ่ือให�ได�ข�อเท็จจริง
และรายละเอียดต%างๆ ตามแบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค%าเช%า
บ�าน ห�ามมิให�ลงลายมือชื่อรับรองในรายงานผลการตรวจสอบโดยไม%ได�
ไปตรวจสอบสภาพบ�านจริง กรณีคณะกรรมการฯ ไม%พบผู�ให�เช%าควร
โทรศัพท7สอบถามรายละเอียดให�ได�ข�อมูลท่ีถูกต�องครบถ�วน 

    ท้ังนี้ ได�ให�ทุกสํานัก/กอง รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงฯ ส%งให�ศูนย7ปฏิบัติการต%อต�านการทุจริต กรมท่ีดิน ภายใน
วันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 
2. เผยแพร%คู%มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ให�ทุกสํานัก/
กองทราบ เพ่ือสร�างความเข�าใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และ
ใช�เป@นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให�มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานในกระบวนงานท่ีเก่ียวข�อง 

  โดยสามารถสรุปแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงมหาดไทย และ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางเพ่ือป�องกันและแก�ไขความเสี่ยงการทุจริต ได�ดังนี้ 
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หน+วยงานใน
กํากับ ศปท. 
(ระดับกรม) 

ช่ือ
กระบวนงาน 

ช่ือแผนบริหาร
ความเส่ียง 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 

กรมท่ีดิน (ต+อ) การเบิก 
ค%าเช%าบ�าน
ของ
ข�าราชการ 

แนวทางการป�องกัน
การทุจริตในการ 
เบิกเงินค%าเช%าบ�าน
ข�าราชการ 

3. การดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต “แนวทางการ
ป�องกันการทุจริตในการเบิกเงินค%าเช%าบ�านข�าราชการ” มาตรการป�องกัน
การทุจริตท้ังสองมาตรการอยู%ในสถานะสีเขียว ไม%เกิดกรณีอยู%ในข%าย
ความเสี่ยง และให�มีการเฝ�าระวังอย%างต%อเนื่องโดยให�ทุกสํานัก/กอง 
ควบคุมให�มีการตรวจสอบการใช�สิทธิการเบิกค%าเช%าบ�านข�าราชการให�
ถูกต�องอย%างเคร%งครัด 

กรมป�องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

การใช�จ%าย 
เงินทดรอง
ราชการเพ่ือ
ช%วยเหลือ
ผู�ประสบภัย
พิบัติ 

แผนบริหารความ- 
เสี่ยงการทุจริต 
กรณีการใช�จ%ายเงิน
ทดรองราชการเพ่ือ
ช%วยเหลือผู�ประสบ 
ภัยพิบัติ ตาม
ระเบียบกระทรวง-
การคลังว%าด�วยเงิน
ทดรองราชการเพ่ือ
ช%วยเหลือผู�ประสบ 
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2556 และท่ี
แก�ไขเพ่ิมเติม 

 เพ่ือให�การใช�จ%ายเงินทดรองราชการเพ่ือช%วยเหลือผู�ประสบภัยพิบัติ 
เป@นไปตามหลักเกณฑ7 วิธีการ และเง่ือนไข ท่ีระเบียบกระทรวงการคลัง
ว%าด�วยเงินทดรองราชการเพ่ือช%วยเหลือผู�ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2556 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม กําหนด โดยไม%ให�เกิดการทุจริตเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีตามระเบียบดังกล%าว กรมป�องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจึงกําหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง เพ่ือมุ%งเน�น
ให�ดําเนินการตามภารกิจดังกล%าวเป@นไปด�วยความโปร%งใส ถูกต�องตาม
หลักเกณฑ7 วิธีการ และเง่ือนไข ท่ีระเบียบดังกล%าวกําหนด ดังนี้ 
 กิจกรรม : การบรรยายให�ความรู�เก่ียวกับระเบียบกระทรวงการคลัง
ว%าด�วยเงินทดรองราชการเพ่ือช%วยเหลือผู�ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2556 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ให�แก%เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานในหลักสูตร
ท่ีกรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดฝsกอบรม ได�แก% 
 1. หลกัสตูรเจ�าหน�าท่ีบรหิารงานป�องกันและบรรเทาสาธารณภยั (จบ.ปภ.) 
 2. หลักสูตรนักบริหารงานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) 

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

การทุจริต
การต%ออายุ
ใบอนุญาต 
ให�ใช�อาคาร
เพ่ือประกอบ
กิจการมหรสพ 

แผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริตการ
ต%ออายุใบอนุญาต
ให�ใช�อาคารเพ่ือ
ประกอบกิจการ
มหรสพ 

มีการใช�แบบฟอร7มการตรวจสอบโรงมหรสพ และคู%มือหลกัเกณฑ7 ท่ีใช�เป@น
แนวทางการตรวจสอบโรงมหรสพ ของเจ�าหน�าท่ีอย%างต%อเนื่องและจัดทํา
แบบฟอร7มการตรวจสอบโรงมหรสพ และคู%มือหลักเกณฑ7ท่ีใช�เป@นแนว
ทางการตรวจสอบ โรงมหรสพให�คณะทํางานกลั่นกรองฯ ใช�ตรวจสอบ 
เอกสารและสถานท่ี 

กรมการ
พัฒนาชุมชน 

การ
ดําเนินงาน
โครงการ
แก�ไขปUญหา
ความยากจน 
(กข.คจ.) 

แผนบริหารความ
เสี่ยงการดําเนินงาน
โครงการแก�ไข
ปUญหาความยากจน 
(กข.คจ.) 

1. กรมการพัฒนาชุมชนได�กําหนดหลักเกณฑ7/แนวทางปฏิบัติในการ
ติดตามเงินทุนโครงการแก�ไขปUญหาความยากจน (กข.คจ.) เพ่ือให�มี
หลักการทํางานท่ีชัดเจน ให�เป@นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว%า
ด�วยการบริหารและการใช�จ%ายเงินโครงการแก�ไขปUญหาความยากจน 
พ.ศ. 2553 และเป@นไปตามมาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต เพ่ือใช�เป@นแนวทางในการปฏิบัติงานให�ลดความเสี่ยงการทุจริต 

2. กรมการพัฒนาชุมชนได�จัดกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการ
โครงการแก�ไขปUญหาความยากจน (กข.คจ.) เพ่ือติดตามการบริหาร
จัดการเงินทุนโครงการแก�ไขปUญหาความยากจน (กข.คจ.) ของ
คณะกรรมการ กข.คจ. ระหว%างระหว%างเดือน มีนาคม - เมษายน 2562 
จํานวน 18 จังหวัด รวม 18 เขตตรวจราชการ และเพ่ือเป@นการเน�นย้ํา 
และให�ความสําคัญของการติดตามการดําเนินงานโครงการแก�ไขปUญหา
ความยากจน (กข.คจ.) ให�เป@นไปตามแนวทางการดําเนินงานและปฏิบัติ 
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 7. การประเมินความเส่ียงการทุจริตเพ่ือกําหนดมาตรการ/แนวทางในการป�องกันการทุจริต ภายใต�โครงการ           
1 หมู+บ�าน 1 กิโลเมตร ก+อสร�างถนนดินซีเมนต;ปรับปรุงคุณภาพด�วยยางพาราสําหรับงานถนนท�องถ่ิน   

  โครงการ 1 หมู%บ�าน 1 กิโลเมตร ก%อสร�างถนนดินซีเมนต7ปรับปรุงคุณภาพด�วยยางพาราสําหรับงานถนนท�องถ่ิน
ของการยางแห%งประเทศไทย (กยท.) มีวัตถุประสงค7เพ่ือพยุงราคายางพาราและช%วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ซ่ึงเป@นโครงการใหม%
และยังไม%มีมาตรฐานการดําเนินงาน รวมท้ังการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ7ได�ออกประกาศ เรื่อง ข�อแนะนํา
การก%อสร�างถนนดินซีเมนต7ปรับปรุงคุณภาพด�วยยางพารา สําหรับงานถนนท�องถ่ิน เพ่ือใช�ประกอบการสนับสนุนการดําเนินงานตาม
โครงการฯ และได�กําหนดให�มีการประชุมหารือร%วมกับหน%วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวบรวมคําถามและ
ปUญหาท่ีส%งผลกระทบให�การดําเนินโครงการฯ ล%าช�า เนื่องจากอุปสรรคและข�อจํากัดหรือความไม%เข�าใจในหลักการของการดําเนินงาน
ภายใต�โครงการฯ รวมถึงมีการชี้แจง/ซักซ�อมแนวทางการปฏิบัติให�กับองค7กรปกครองส%วนท�องถ่ิน ในการจัดทํางานถนนดินซีเมนต7
ปรับปรุงคุณภาพด�วยยางพาราสําหรับงานถนนท�องถ่ิน โดยสํานักงาน ป.ป.ท. ขอความร%วมมือให�ศูนย7ปฏิบัติการต%อต�านการทุจริต 
กระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.) ประสานหน%วยงานท่ีมีส%วนเก่ียวข�องในการดําเนินงาน เพ่ือร%วมประเมิน วิเคราะห7ความเสี่ยงการทุจริต 
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในกระบวนงาน/ข้ันตอนของโครงการ 1 หมู%บ�าน 1 กิโลเมตร และนําผลท่ีได�จากการประเมิน วเิคราะห7ความเสีย่งการ
ทุจริต มากําหนดเป@นมาตรการ/แนวทาง ในการป�องกันการทุจริตโดยจัดทําเป@นแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือใช�เป@นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน สามารถสรุปได�ดังนี้  

หน+วยงาน 

ในกํากับ 
ศปท. 

(ระดับกรม) 

ช่ือ
กระบวนงาน 

ช่ือแผนบริหาร
ความเส่ียง 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 

กรมการ
พัฒนาชุมชน 
(ต+อ) 

การ
ดําเนินงาน
โครงการ
แก�ไขปUญหา
ความยากจน 
(กข.คจ.) 

แผนบริหารความ
เสี่ยงการดําเนินงาน
โครงการแก�ไข
ปUญหาความยากจน 
(กข.คจ.) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว%าด�วยการบริหารและการใช�จ%ายเงิน
โครงการแก�ไขปUญหาความยากจนพ.ศ. 2553 อีกท้ังเป@นการกํากับ 
ติดตาม และกําชับให�หน%วยงานในสังกัดปฏิบัติตามตามแนวทางท่ีกรมฯ 
กําหนด เพ่ือลดความเสี่ยงการทุจริตและป�องกันการทุจริตในการดําเนิน
โครงการแก�ไขปUญหาความยากจน (กข.คจ.) เสนอต%ออธิบดีกรมการ
พัฒนาชุมชนเพ่ือพิจารณา 

กรมส+งเสริม
การปกครอง
ท�องถ่ิน 

1. การสืบ
ราคา 
2. การล็อค
สเปควัสดุ 

1. มาตรการการสืบ
ราคาท่ีกําหนดว%า
ต�อง 3 รายข้ึนไป 

2. มาตรการการ
ล็อคสเปควัสดุท่ีทํา
ไม%ให�เกิดการ
แข%งขันราคาอย%าง
เป@นธรรม 

สร�างความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ�างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว%าด�วยการ
จัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และ
หนังสือสั่งการอ่ืนท่ีเก่ียวข�องแก%เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานปลูกจิตสํานึก       
ในการปฏิบัติงานด�วยความซ่ือสัตย7สุจริต โปร%งใสและตรวจสอบได� 
ตลอดจนความรู�เก่ียวกับผลกระทบบทลงโทษท่ีจะได�รับต%อตนเองและ
หน%วยงานแก%ผู�ปฏิบัติงานด�านการพัสดุ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
พร�อมท้ังติดตามประเมินผลการประชุมดังกล%าว 

กรมการ 
ปกครอง 

การออก
ใบอนุญาต
ประกอบ
ธุรกิจโรงแรม 

การจัดการความ
เสี่ยงจากการ
ตรวจสอบสถานท่ี
ประกอบธุรกิจ
โรงแรมก%อนออก
ใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจโรงแรม 

การตรวจสอบโรงมหรสพในสถานท่ีจริงของเจ�าหน�าท่ี อาจมีปUญหา
ในทางปฏิบัติท่ีมีการใช�ดุลยพินิจของเจ�าหน�าท่ี ดังนั้นเพ่ือแก�ไขปUญหา
ดังกล%าว จึงเห็นควรให�เจ�าหน�าท่ีใช�แบบฟอร7มการตรวจประกอบกับคู%มือ
หลักเกณฑ7ใช�เป@นแนวทางการตรวจสอบโรงมหรสพ รวมท้ังใช�เครื่องมือ
ในการตรวจวดัอุปกรณ7ป�องกันและระงับอัคคีภัย เพ่ือลดปUญหาการใช�ดลุย
พินิจดังกล%าวข�างต�น แต%อย%างไรก็ดี ในกระบวนการตรวจสอบโรงมหรสพ  
ยังต�องมีการตรวจสอบจากหัวหน�ากลุ%มงาน ผู�อํานวยการสํานักและ
คณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพตามลําดับด�วย 
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ข้ันตอน 

ท่ีมีความเส่ียง 
การทุจริต 

ความเส่ียงท่ีมีโอกาสนําไปสู+การทุจริต/ข�อสังเกต แนวทาง/มาตรการป�องกัน 

การจัดทํา
โครงการ 

• พ้ืนท่ีไม%อยู%ในความรับผิดชอบของ อปท. 
• พ้ืนท่ีซํ้าซ�อนหรือยังอยู%ระหว%างระยะเวลาการประกัน (2 ป() 
• การคัดเลือกพ้ืนท่ีไม%เป@นไปตามเง่ือนไข 

• การสํารวจพ้ืนท่ีก%อนดําเนินการ ช%างผู�ทําการสํารวจไม%ออก
สํารวจพ้ืนท่ีจริง โดยใช�วิธีการประมาณการโดยการ
คาดคะเน เม่ือมีการตรวจสอบโดยหน%วยงานตรวจสอบ
ภายหลังการดําเนินการพบว%ามีการคํานวณราคากลางไม%
เป@นไปตามหลักเกณฑ7 เป@นเหตุให�ราชการได�รับความ
เสียหายและเจ�าหน�าท่ีต�องมีความรับผิดท้ังทาง แพ%ง อาญา 
และวินัย 

• ต�องการใช�งบประมาณโดยไม%มีความจําเป@นในการก%อสร�าง 
• การทํา TOR ไม%ครอบคลุมทุกรายละเอียดของงาน 

เนื่องจากเป@นเรื่องใหม% และท�องถ่ินไม%เคยมีประสบการณ7ใน
งานเรื่องนี้มาก%อน ควรจัดทํา TOR กลางให�ครบถ�วน
สมบูรณ7 และครอบคลุมวิธีการทางเทคนิคในการก%อสร�าง
เพ่ือเป@นต�นแบบในการควบคุมรายละเอียดงานจ�าง 

- สถ.กําหนดหลักเกณฑ7 แนวปฏิบัติ
เพ่ิมเติม 

 - กําชับให�เจ�าหน�าท่ีต�องสํารวจสภาพ
พ้ืนท่ีจริงก%อนดําเนินการหากไม%ปฏิบัติ
ตามให�ดําเนินการทางวินัย 

ข�อสังเกต : 
1.วิธีการได�มาซ่ึงวัตถุดิบสําคัญใน
กระบวนการก%อสร�างถนน ยังไม%มี
มาตรฐานรองรับ และไม%เป@นท่ีเปVดเผย 
อาจทําให�เกิดการผูกขาดทางการค�า 
2. มาตรฐานการก%อสร�าง ยังไม%เป@นท่ี
ยอมรับ และยังไม%ผ%านการทดสอบการ
ใช�งาน ว%ามีความคุ�มค%ากับเม็ดเงิน
งบประมาณท่ีก%อสร�างไปหรือไม% 
3. เทคนิคและวิธีการในการก%อสร�าง 
ซ่ึงเป@นเรื่องใหม% ช%างหรือผู�รับเหมาใน
ท�องถ่ินยังขาดความรู� และ
ประสบการณ7 ซ่ึงจะทําให�งานเกิด
ความผิดพลาดได�ง%าย 

4. ผู�ควบคุมงานยังไม%มีความรู� ความ
เข�าใจในกระบวนการก%อสร�าง 
เพียงพอ และมีโอกาสถูกตรวจสอบ 
หรือดําเนินคดี โดยไม%จําเป@น 
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ข้ันตอน 

ท่ีมีความเส่ียง 
การทุจริต 

ความเส่ียงท่ีมีโอกาสนําไปสู+การทุจริต/ข�อสังเกต แนวทาง/มาตรการป�องกัน 

การจัดทํา
โครงการ (ต+อ) 

 5. ในระหว%างก%อสร�างผู�ควบคุมงาน 
และผู�ดําเนินงานก%อสร�าง ไม%สามารถ
ทราบได�เลยว%า ถนนท่ีกําลังก%อสร�างได�
มาตรฐานหรือไม% จะทราบได�ก็ต%อเม่ือ
ส%งตัวอย%างเข�าห�องปฏิบัติการแล�ว 
(LAB) ดังนั้น การใช�จ%ายงบประมาณ
ก%อสร�างจะไม%เป@นไปตามวัตถุประสงค7 
หากจะต�องมีการรื้อ สร�างใหม% หรือ
ถนนพังเสียหายในเวลารวดเร็ว 
6. ถ�าจําเป@นต�องดําเนนิการควรมี
การบูรณาการจากหลายฝwาย เช%น 
ขอให�กรมทางหลวงเป@นท่ีปรึกษา
โครงการฯ การติดตาม เป@นต�น 

7. การดําเนินงานโครงการดังกล%าวมี
ลักษณะสุ%มเสี่ยงในประเด็นเก่ียวกับ
การทุจริตเชิงนโยบาย สมควรให�    
เชิญสํานักงาน ป.ป.ช. เข�ามาร%วม
พิจารณาด�วย 

การขออนุมัติ
จ+ายขาดเงิน
สะสม 

  
  
  

• เจ�าหน�าท่ีไม%ปฏิบัติตามหลักเกณฑ7การจ%ายขาดเงินสะสม
อย%างเคร%งครัด 

• ขณะท่ีขอมติสภา เจ�าหน�าท่ีไม%ชี้แจง รายละเอียดในการ
ดําเนินโครงการอย%างชัดเจน เป@นเหตุให�สภาท�องถ่ิน อาจมี
มติโดยมิชอบได�เนื่องจากสําคัญผิดในข�อเท็จจริง 

• ไม%มีการทบทวน ปรับแผน อปท. ก%อน เพ่ือใช�งบประมาณ
เหลือจ%าย หรือปรับโครงการท่ีไม%มีความจําเป@น เพ่ือนํา
งบประมาณมาจัดทําโครงการถนนดินซีเมนต7ปรับปรุง
คุณภาพด�วยยางธรรมชาติก%อน โดยไม%มี เหตุผลความ
จําเป@นท่ีต�องขออนุมัติจ%ายขาดเงินสะสม 

• การเสนอขออนุมัติจ%ายขาดเงินสะสมไม%มีแนวทางหรือ
มาตรฐานในการจัดทําข�อเสนอบัญญัติ 

• การท่ี มท. ยกเว�นหลักเกณฑ7 ให� อปท.ไม%ต�องปฏิบัติตาม
ข้ันตอนปกติในการขอใช�เงินสะสม เป@นความเสี่ยงท่ีอาจ
ก%อให�เกิดการทุจริตได� ดังนั้น 

• การกํากับ ดูแล การใช�เงินงบประมาณลักษณะนี้ ควรมี
แนวทางท่ีรอบคอบ และรัดกุม 

- แจ�งเวียนแนวทางปฏิบัติให�ชัดเจน 
ป�องกันการตีความ 

- กําชบัและกําหนดแนวทางปฏบัิติให�
ชดัเจนเพียงพอก%อนนําเข�าท่ีประชมุสภา 
- สถ. กําหนดหลักเกณฑ7 แนวปฏิบัติ
เพ่ิมเติม 

  

การออกแบบ • การออกแบบและการคํานวณราคากลางอาจไม%สอดคล�อง
กับสภาพท�องถ่ินมีการเอ้ือประโยชน7หรือเรียกรับ 

 

ต�องมีมาตรการในการควบคุมและให�
ความรู�ในการก%อสร�างกับท�องถ่ินท่ีจะ
ดําเนินการก%อสร�าง 
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ข้ันตอน 

ท่ีมีความเส่ียง 
การทุจริต 

ความเส่ียงท่ีมีโอกาสนําไปสู+การทุจริต/ข�อสังเกต แนวทาง/มาตรการป�องกัน 

การออกแบบ 
(ต+อ) 

• หลกัเกณฑ7ของการข้ึนทะเบียนผู�ประกอบการ อาจนําไปสู%การ
ใช�ดุลยพินจิเพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีอาจเรยีกรบัเพ่ือให�ผ%านหลกัเกณฑ7 

• การออกข�อกําหนดน้ํายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม อาจมี  
การผูกขาดโดยใช�หลักเกณฑ7มาตรฐาน ISO 9001 - 2015 
มารับรอง เหมือนเป@นการกําหนดคุณสมบัติเพ่ือเอ้ือ
ประโยชน7ให�กับผู�ขายบางราย 

  

การควบคุม
วัสดุ 

อาจมีการนําวัสดุจากท่ีอ่ืนมาตรวจเพ่ือให�ผ%านการทดสอบ 

วัสดุอาจไม%ได�คุณภาพตามเกณฑ7ท่ีกําหนด ท่ีมาของวัสดุสําคัญ
ท่ีไม%เปVดเผย และมีลักษณะผูกขาด 

 

การก+อสร�าง งานทําเอง (บุคลากร + เครื่องมือ+วัสดุ) ตามระเบียบพัสดุ 

• ราคาวัสดุอาจมีราคาสูงเกินความเป@นจริง 
งานจ�างเหมา 
• การประมาณการค%าใช�จ%ายอาจสูงเกินความเป@นจริง 
การตรวจรับวัสดุ ตรวจอะไรบ�าง 
• การซ้ือน้ํายางใบรองรอง/ใบกํากับ + คุณสมบัติของน้ํายาง 
การก%อสร�าง 
• อัตราของส%วนผสม อาจไม%เป@นไปตามเกณฑ7ท่ีกําหนด 

• ขณะก%อสร�าง อาจมีการเลือกเก็บตัวอย%างเฉพาะจุดท่ี
สมบูรณ7เพ่ือนําไปทดสอบให�ผ%าน 

- ข�อกําหนด/การปฏิบัติงาน ท่ีชัดเจน 

- อบรมให�ความรู�ทางเทคนิควิศวกรรม
ให�แก% จนท. ผู�ปฏิบัติงาน 

- มีหน%วยงานกลางในการตรวจสอบ
คุณภาพของถนน 

ปรับแผน 
พัฒนาองค;กร
ปกครองส+วน
ท�องถ่ิน 

• ไม%มีการแก�ไข/เพ่ิมเติม โครงการฯ เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนา 
อปท. 4 ป( และแผนพัฒนา อปท. ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. .... 

• ไม%มีการเสนอต%อสภาท�องถ่ินเพ่ือขออนุมัติปรับแผน 

  

ขออนุมัติใช�
เงินสะสม/จ+าย
ขาดเงินสะสม
ของ อปท. 

• ไม%มีการเสนอต%อสภาท�องถ่ินเพ่ืออนุมัติการใช�เงินสะสม/
จ%ายขาดเงินสะสมของ อปท. 

• ไม%มีการประกาศต%อสาธารณะหรือประชาชนเพ่ือทราบ 

  

ขออนุมัติ
จัดซ้ือ 

จัดจ�าง 

• ไม%มีการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ�าง และประกาศเผยแพร%
ต%อสาธารณะ 

• การกําหนดขอบเขต TOR ไม%มีการระบุ เรื่องการประกัน
การชํารุดและบกพร%อง อายุการใช�งานของถนนซ่ึงต�องมี
ระยะเวลาการประกันอย%างน�อย ๒ ป( 

• การกําหนดคุณสมบัติผู�เสนอราคาท่ีไม%สามารถทํางานได� 

  

การกํากับ
ควบคุมงาน 
ให�เปXนไปตาม
มาตรฐานและ
การตรวจ    
รับงาน 

• การกําหนดควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐาน
เฉพาะเจาะจง 

• การรับรองมาตรฐานโดยการขอรับใบอนุญาตตรวจอาจไม%
เป@นไปตามคู%มือ/ดึงหรือถ%วงเวลา/สร�างเง่ือนไข 

- 
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ข้ันตอน 

ท่ีมีความเส่ียง 
การทุจริต 

ความเส่ียงท่ีมีโอกาสนําไปสู+การทุจริต/ข�อสังเกต แนวทาง/มาตรการป�องกัน 

การกํากับ
ควบคุมงานให�
เปXนไปตาม
มาตรฐานและ 
การตรวจรับ
งาน (ต+อ) 
  

• การรับรองผลมาตรฐาน มีการรับรองข�อมูลท่ีเป@นเท็จ (ไม%มี
การ Recheck Cross check) 

• การควบคุมงาน ช%างผู�ควบคุมงานไม%ตั้งใจปฏิบัติหน�าท่ี
ราชการให�บังเกิดผลดี ไม%อุตสาหะ เป@นเหตุให�ผู�รับจ�าง   
บางรายอาศัยโอกาสในการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน      
ลดคุณภาพวัสดุ หรือเปลี่ยนแปลงวัสดุโดยมีวัตถุประสงค7  
ลดต�นทุนลง และลดปริมาณงานลงเป@นเหตุให�ราชการ  
ได�รับความเสียหาย 

• ช%างผู�ควบคุมงาน ไม%แจ�งแผนการดําเนินการให�กับคณะ-
กรรมการตรวจการจ�างทราบจึงเป@นเหตุให�กรรมการตรวจ
การจ�างไม%พบข�อบกพร%องในขณะก%อสร�าง แต%ต�องไปรับ
ผลงานจากความบกพร%องจากหน%วยตรวจสอบท่ีเข�าตรวจ 

• ช%างผู�ควบคุมงานไม%รายงานผลการควบคุมงานประจําวันให�
เป@นปUจจุบัน ทําให�คณะกรรมการตรวจการจ�างไม%ทราบว%า
ปรมิาณงานในแต%ละวนัอะไรบ�างท่ีได�ดําเนนิการก%อสร�างจรงิ 

• การตรวจรับงานของคณะกรรมการ มีการเสนอ
ผลประโยชน7/ทําให�งานไม%มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

• มีการรบัรองผลการทดสอบเป@นเท็จ เพ่ือนําข�อมูลมาเบิกเงิน 

- 

  • มีการเปลี่ยนแปลงแบบท่ีใช�ในการก%อสร�างโดยอ�างความ
จําเป@น ความเหมาะสมโดยไม%สามารถตรวจสอบได� 

• มีการกําหนดราคาก%อสร�างวัสดุไม%สอดคล�องกับเนื้องาน 
BOQ (สูงเกินจริง) 

• คณะกรรมการตรวจรับงานสร�างเง่ือนไขไม%ตรวจรับงานโดย
หวังประโยชน7ในการเรียกรับ 

  

  ถนนชํารุดหลังจากมีการตรวจรับแล�วเนื่องจาก 

มีปริมาณจราจรเกินกว%า 500 คัน/วัน 

อปท. ติดป�ายเพ่ือประชาสัมพันธ7
ปริมาณการรองรับการจราจรของถนน 

 8. สรุปมาตรการป�องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
  มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2561 เห็นชอบหลักเกณฑ7มาตรการป�องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระบบราชการตามท่ีคณะรักษาความสงบแห%งชาติ (คสช.) ได�มีนโยบายสําคัญและเร%งด%วนในการป�องกันและขจัดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ%นดินให�เป@นไปอย%างโปร%งใสและเป@นท่ีเชื่อม่ันและไว�วางใจของประชาชน 
โดยกระทรวงมหาดไทยได�แจ�งมาตรการฯ ดังกล%าว ให�หน%วยงานในสังกัดและทุกจังหวัดทราบและถือปฏิบัติอย%างเคร%งครัด ดังนี้  
  ข�อ 1 ในกรณีท่ีมีข�อร�องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข�าราชการ หรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ให�ส%วน
ราชการต�นสังกัดดําเนินการตรวจสอบข�อเท็จจริงเบ้ืองต�นให�แล�วเสร็จภายใน 7 วัน แล�วรายงานผลการพิจารณาต%อหัวหน�าส%วนราชการ
และรัฐมนตรีเจ�าสังกัดเพ่ือรับทราบทันที และให�พิจารณาดําเนินการทางวินัยหรือทางอาญาโดยเร็วซ่ึงจะต�องให�แล�วเสร็จภายใน 30 วัน 
ในระหว%างนี้ให�รายงานความคืบหน�าในการดําเนินการต%อหัวหน�าส%วนราชการหรือรัฐมนตรีเจ�าสังกัด เพ่ือทราบเป@นระยะตามความ
เหมาะสม  
  กรณีท่ีตรวจสอบข�อเท็จจริงแล�วพบว%ามีเหตุน%าเชื่อถือ และเป@นกรณีท่ีทําให�เกิดความเสียหายแก%ราชการหรือทําให�
เกิดความเดือดร�อนแก%ประชาชน แม�ผลการตรวจสอบยังไม%อาจสรุปความผิดได�ชัดเจนถึงข้ันชี้มูลความผิด ให�พิจารณาปรับย�าย
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ข�าราชการหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข�อง ไปดํารงตําแหน%งอ่ืนเป@นการชั่วคราว เพ่ือประโยชน7ในการตรวจสอบและป�องกันการกระทํา
ท่ีอาจมีผลต%อการตรวจสอบโดยเร็ว และในกรณีท่ีเป@นเรื่องร�ายแรงหรือมีผลกระทบต%อความเชื่อม่ันและไว�วางใจของประชาชน ให�เสนอ
ให�มีการย�ายหรือโอนไปแต%งต้ังให�ดํารงตําแหน%งในอัตรากําลังชั่วคราวเป@นกรณีพิเศษในสํานักนายกรัฐมนตรี และดําเนินการตาม
มาตรการท่ีกําหนดข้ึนตามคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห%งชาติ ท่ี 16/2558 เรื่อง มาตรการแก�ปUญหาเจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีอยู%
ระหว%างการถูกตรวจสอบ และการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 หรือคําสั่งหัวหน�าคณะ
รักษาความสงบแห%งชาติท่ี 68/2559 เรื่องมาตรการแก�ปUญหาเจ�าหน�าท่ีในหน%วยงานอ่ืนของรัฐและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว
ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 แล�วแต%กรณี 
  ข�อ 2 ในกรณีท่ีตรวจสอบข�อเท็จจริงแล�วพบว%ามีหลักฐานควรเชื่อได�ว%าสามารถสรุปความผิดได�ชัดเจนถึงข้ันชี้มูล
ความผิด ให�ส%วนราชการต�นสังกัดดําเนินการทางวินัยต%อข�าราชการ และเจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข�องอย%างเด็ดขาดโดยเร็ว และให�
รายงานหัวหน�าส%วนราชการและรัฐมนตรีเจ�าสังกัดเพ่ือทราบความคืบหน�าและเร%งรัดการดําเนินการอย%างสมํ่าเสมอ ท้ังนี้ อาจพิจารณา
ให�ข�าราชการหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นออกจากราชการไว�ก%อนหรือออกจากตําแหน%งก็ได�ตามความจําเป@นและเหมาะสม และในกรณีท่ี
พบว%ามีความเก่ียวข�องกับการกระทําความผิดทางอาญาด�วย ให�ส%งเรื่องให�หน%วยงานของรัฐท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบเพ่ือพิจารณาดําเนินคดี
โดยทันที 
  กระบวนการพิจารณาดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให�เป@นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบท่ีเก่ียวข�องตามปกติ แต%
ให�เร%งดําเนินการให�แล�วเสร็จโดยเร็วโดยพิจารณาจัดลําดับตามความสําคัญ ความสนใจของประชาชน และมูลค%าความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
  ในกรณีท่ีเป@นการกระทําความผิดต%อตําแหน%งหน�าท่ีราชการ หรือเป@นความผิดทางวินัยอย%างร�ายแรง แต%ไม%ถึงข้ันให�
ปลดออกจากราชการหรือไล%ออกจากราชการ ให�ส%วนราชการต�นสังกัดดําเนินการปรับย�ายจากตําแหน%งเดิม และห�ามปรับย�ายกลับไป
ดํารงตําแหน%งหน�าท่ีในลักษณะเดิม หรือแต%งต้ังให�ดํารงตําแหน%งสูงข้ึนภายในเวลา 3 ป( นับแต%วันท่ีมีการลงโทษทางวินัย 
  ข�อ 3 การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือคณะรักษาความสงบแห%งชาติ ท่ีทําให�การปฏิบัติราชการเกิดความ
ล%าช�าหรือไม%มีประสิทธิภาพ ซ่ึงทําให�เกิดความเสียหายแก%ราชการ หรือทําให�เกิดความเดือดร�อนแก%ประชาชน ให�ถือเป@นกรณีท่ีต�อง
พิจารณาให�มีการย�ายหรอืโอนไปแต%งต้ังให�ดํารงตําแหน%งอ่ืนตามข�อ 1 วรรคสองด�วย 
  ข�อ 4 ให�หน%วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข�องพิจารณาจัดให�มีมาตรการคุ�มครองพยาน หรือผู�ให�ข�อมูลหรือเบาะแสในการ
ตรวจสอบอย%างเหมาะสม เพ่ือให�การได�รับข�อมูลและหลักฐานในการดําเนินการต%อผู�มีส%วนเก่ียวข�องในการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป@นไปอย%างมีประสิทธิภาพ ในกรณีท่ีตรวจสอบพบว%ามีการจงใจให�ข�อมูลเพ่ือใส%ร�ายหรือบิดเบือนข�อมูลเพ่ือให�มีการดําเนินการ ท่ีเป@น
ผลร�ายต%อบุคคลอ่ืน ให�พิจารณาดําเนินการลงโทษบุคคลดังกล%าวอย%างเด็ดขาดด�วย 
  ข�อ 5 ให�คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให�ส%วนราชการและหน%วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข�อง ยึดถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ7นี้โดยเคร%งครัดต้ังแต%บัดนี้เป@นต�นไป 
 9.  โครงการปลุกจิตสํานึกต�านทุจริต และยึดหลักธรรมาภิบาลในองค;กร  
  เพ่ือสร�างเครอืข%ายต%อต�านการทุจรติด�วยการสร�างการรบัรู�เก่ียวกับแนวทางการป�องกันการทุจรติ การส%งเสรมิคุณธรรม 
จรยิธรรม และการสร�างธรรมาภบิาลให�เกิดข้ึนในหน%วยงาน รวมท้ังกิจกรรมการมีส%วนร%วม และปลกุจติสํานกึให�ตระหนกัถึงความรบัผดิชอบ
ต%อตนเอง สาธารณะ และสังคม อีกท้ังส%งเสริมให�ได�รับความรู� ความเข�าใจ และนําแบบอย%างของหน%วยงานภาคธุรกิจเอกชนท่ีนําหลัก      
ธรรมาภบิาลและการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมาใช�ในการปฏบัิติงาน  
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ภาพโครงการปลุกจิตสํานึกต�านทุจริต และยึดหลักธรรมาภิบาลในองค;กร  (ต+อ) 
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 10. การจัดงานวันต+อต�านคอร;รัปชันสากล ภายใต�แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม+ทนต+อการทุจริต”  
วันท่ี 7 ธันวาคม 2561 
  กระทรวงมหาดไทยร%วมกับสํานักงาน ป.ป.ช. และภาคีทุกภาคส%วนกําหนดจัดงานวันต%อต�านคอร7รัปชันสากล 
(ประเทศไทย) วันท่ี 7 ธันวาคม 2561 ภายใต�แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม%ทนต%อการทุจริต” พร�อมกันท้ังในส%วนกลางและ 
ส%วนภูมิภาค โดยผู�ว%าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการดําเนินงานตามยุทธศาสตร7ชาติว%าด�วยการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริตจังหวัดเป@นประธานในการจัดงานวันต%อต�านคอร7รัปชันสากล (ประเทศไทย) เป@นประธานการจัดงานพร�อมกับ
ส%วนกลางเป@นการจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ7เนื่องในวันต%อต�านคอร7รัปชันสากล (ประเทศไทย) จัดครึ่งวันเช�า ณ ศูนย7แสดงสินค�า
และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี โดยมี พลเอก ประยุทธ7 จันทร7โอชา นายกรัฐมนตรี เป@นประธานในพิธีและประกาศเจตนารมณ7
ในการต%อต�านการทุจริต  
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ภาพการจัดงานวนัต+อต�านคอร;รัปชันสากล ภายใต�แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม+ทนต+อการทุจริต”  

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 (76 จังหวัด) 
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ภาพการจัดงานวนัต+อต�านคอร;รัปชันสากล ภายใต�แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม+ทนต+อการทุจริต”  

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 (76 จังหวัด) 
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ภาพการจัดงานวนัต+อต�านคอร;รัปชันสากล ภายใต�แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม+ทนต+อการทุจริต”  

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 (76 จังหวัด) 
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ภาพการจัดงานวนัต+อต�านคอร;รัปชันสากล ภายใต�แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม+ทนต+อการทุจริต”  

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 (76 จังหวัด) 
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ภาพการจัดงานวนัต+อต�านคอร;รัปชันสากล ภายใต�แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม+ทนต+อการทุจริต”  

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 (76 จังหวัด) 
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ภาพการจัดงานวนัต+อต�านคอร;รัปชันสากล ภายใต�แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม+ทนต+อการทุจริต”  

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 (76 จังหวัด) 
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ภาพการจัดงานวนัต+อต�านคอร;รัปชันสากล ภายใต�แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม+ทนต+อการทุจริต”  

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 (76 จังหวัด) 
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ภาพการจัดงานวนัต+อต�านคอร;รัปชันสากล ภายใต�แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม+ทนต+อการทุจริต”  

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 (76 จังหวัด) 
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ภาพการจัดงานวนัต+อต�านคอร;รัปชันสากล ภายใต�แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม+ทนต+อการทุจริต”  

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 (76 จังหวัด) 
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ภาพการจัดงานวนัต+อต�านคอร;รัปชันสากล ภายใต�แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม+ทนต+อการทุจริต”  

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 (76 จังหวัด) 
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 
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โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ส่ือประชาสัมพันธ�รณรงค�ส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

  ข�าราชการมีจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน นําหลักคุณธรรม จริยธรรมมาใช�ในการปฏิบัติงาน 

และการอยู�รวมกันในท่ีทํางานอย�างมีความสุข  
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โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เสริมสร�างความรู�ด�านการต�อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสร�างเครือข�ายประชารัฐ

ต�อต�านการทุจริต  

  เจ�าหน�าท่ีสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข�ายยุติธรรม

ชุมชน มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการต�อต�านการทุจริต และประพฤติมิชอบ และเจ�าหน�าท่ีอาสาสมัครคุมประพฤติ 

เครือข�ายยุติธรรมชุมชน สมัครเข�าเครือข�ายต�อต�านการทุจริต  
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    อบรมส�งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีของรัฐยุคใหม�จังหวัด

กาญจนบุรี ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562  

  ผูเ้ข�ารับการฝ5กอบรมมีความรู�ความเข�าใจในเร่ืองการรักษาวินัยและจรรยาของข�าราชการท่ีบัญญตัไิว�

เป8นข�อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เกิดการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน� วัฒนธรรมและค�านิยมโดยยึดหลักการบริหาร

กิจการบ�านเมืองท่ีดีเป8นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีความรู�ความเข�าใจและยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมสามารถ 

นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและหลักหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป8นแนวทางในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต  
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โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เสริมสร�างธรรมาภิบาลในการบริหารงานแก�ไขป>ญหาการทุจริตในหน�วยงานของรัฐ ประจําป/

งบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดกาฬสินธุ�  

  ให�ความรู� และการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพ่ือเพ่ิมองค�ความรู� ด�านการปราบปราม

การทุจริตประพฤติชอบในส�วนราชการและหน�วยงานภาครัฐ  
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โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 
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    เสริมสร�างเครือข�ายปAองกันและปราบปรามการทุจริตด�วยเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป/

งบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดกาฬสินธุ�  

  ทําให�การทุจริตของหน�วยงานภาครัฐลดลงหรือหายไปจากระบบราชการไทย  
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โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 
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    สัมมนาการสร�างเครือข�ายเฝAาระวังการทุจริตของหน�วยงานภาครัฐ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

  เครือข�ายภาคประชาชนและเจ�าหน�าท่ีของรัฐในการต�อต�านการทุจริตคอร�รัปช่ัน เข�าร�วมอบรม 

126 คน  
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    ฝ5กอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด�านการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ�างเพ่ือ

ปAองกันการทุจริตในภาครัฐ  

  เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏบัิตงิานจัดซือ้จัดจ�างและหัวหน�าเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏบัิตงิานจัดซือ้จัดจ�างในจังหวัด

กําแพงเพชรดําเนินการตามกระบวนการจัดซือ้จัดจ�าง และการบริหารพัสดุท่ีสอดคล�องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ     

จัดจ�าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และประกาศ ระเบียบท่ีเก่ียวข�อง  

43 



ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ประชุมเชิงปฏบัิตกิารวางระบบการประเมินความเส่ียงการทุจริตของหน�วยงานภาครัฐ จังหวัด

ขอนแก�น  

  เจ�าหน�าท่ีของรัฐในจังหวัดขอนแก�นมีส�วนร�วมในการขับเคล่ือนการดําเนินงานด�านการปAองกัน

และปราบปรามการทุจริต และทุกส�วนราชการมีระบบการประเมินความเส่ียงในหน�วยงานอย�างมีประสิทธิภาพ  
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..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    สัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพการกํากับ ดูแลด�านการเงิน การคลังและพัสดุสําหรับผู�บริหาร  

                      เพ่ือเพ่ิมองค�ความรู�เก่ียวกับการกํากับดูแลหน�วยงาน ด�านการเงิน การคลังและพัสดุให�แก�

ผู�บริหารหน�ายงานภาครัฐของจังหวัดขอนแก�น และลดข�อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด�านการเงิน การคลังและพัสดุ ของ

หน�วยงานภาครัฐในจังหวัดขอนแก�น 
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    พัฒนาระบบและจัดการองค�ความรู�การปAองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  

  กลุ�มเปAาหมายได�รับความรู�เพ่ิมมากขึ้นเก่ียวกับการปAองกันการทุจริตการดําเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรู�เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ของ สํานักงาน ป.ป.ช. การปฏิบัติงานท่ีปราศจากการ

ทุจริตการจัดการองค�ความรู�การปAองกัน การทุจริตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติหน�าท่ีของประชาชน 

งานจิตอาสา และเร่ืองเศรษฐกิจบ�านเมือง  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    พัฒนาศักยภาพสตรีและพัฒนาศักยภาพเจ�าหน�าท่ีของรัฐสังกัดองค�การบริหารส�วนตําบลวัง

ใหม�เพ่ือสร�างเครือข�ายต�อต�านการทุจริต  

  เข�ารับการอบรมตามโครงการฯ มีความรู�ความเข�าใจ เร่ือง ข�อระเบียบกฎหมายเก่ียวกับการ

ปราบปรามการทุจริต และการปฏิบัติงานภายใต�ข�อระเบียบกฎหมายของท�องถิ่นและภายใต�หลักธรรมาภิบาล        

หลักความโปร�งใส หลักความคุ�มค�า ฯลฯ และการปฏิบัติงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น ท้ังน้ี ได�บรรลุตาม

วัตถุประสงค�ท่ีผู�จัดโครงการได�วางไว� โดยวัดผลจากแบบสรุปการประเมินผลโครงการ  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    “จังหวัดคุณธรรม สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท”  

                      ทุกภาคส�วนในจังหวัดน�อมนําคุณธรรมคําสอนหรือศาสตร�พระราชามาเป8นแนวดําเนินชีวิต 

ปฏิบัติภารกิจหน�าท่ีด�วยความทุ�มเทเสียสละตามแบบอย�างพระองค�ท�านให�เกิดผลสัมฤทธ์ิอย�างแท�จริง และให�จังหวัด

เป8นองค�กรคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ทํางานด�วยความซื่อสัตย�สุจริต มีประสิทธิภาพ ถูกต�อง เป8นธรรม  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    การบูรณาการติดตาม ตรวจสอบ แนะนํา และสังเกตการณ�การดําเนินโครงการตามแผนพัฒนา

จังหวัด ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562  

                      เพ่ือให�หน�วยดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ด�านการจัดซื้อ จัดจ�างมีความครบถ�วน 

ถูกต�อง เป8นไปตามกฎหมาย ข�อระเบียบ และข�อส่ังการท่ีเก่ียวข�อง ปAองกันการทุจริตเชิงรุกได�อย�างเท�าทัน และมี

ประสิทธิภาพ  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    แลกเปล่ียนเรียนรู�การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสของหน�วยงานภาครัฐจังหวัดชลบุรี 

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ.2562 

  ข�าราชการส�วนราชการประจําจังหวัด และอําเภอ จํานวน 50 หน�วยงาน ปลัดฯ และเจ�าหน�าท่ี   

ท่ีเก่ียวข�องขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น จํานวน 99 หน�วยงาน รวมหน�วยงานละ 2 คน  (ยกเว�น เทศบาลตําบล และ

องค�การบริหารส�วนตําบล หน�วยงานละ 1 คน) รวมท้ังส้ิน 219 คน  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    อบรมให�ความรู�เก่ียวกับการปAองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

  เข�ารับการฝ5กอบรมในคร่ังน้ีพึงพอใจมากในเน้ือหาการอบรมเป8นเร่ืองท่ีน�าสนใจ เป8นเร่ือง

สําคัญ และมีความจําเป8นต�อผู�ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ�างเป8นอย�างมาก ทําให�ผู�ปฏิบัติงานมีความรู� ความเข�าใจ

ปฏิบัติงานด�านการจัดซื้อจัดจ�างถูกต�องตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    1 หน�วยงาน 1 กิจกรรม ด�านคุณธรรม จริยธรรมจังหวัดชัยภูมิ  

  ส�วนราชการได�กําหนดกิจกรรมด�านคุณธรรม จริยธรรม ท่ีจะดําเนินการในป/งบประมาณ พ.ศ. 

2562 จํานวน 34 หน�วยงาน 51 กิจกรรม  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    สร�างความตระหนักรู� และ ปลูกจิตสํานึก เร่ืองผลประโยชน�ทับซ�อน และการรับสินบน ให�แก�

ข�าราชการ/ เจ�าหน�าท่ีของรัฐในจังหวัดชัยภูมิ  

  จังหวัดชัยภูมิได� ดําเนินโครงการดังกล�าวเสร็จเรียบร�อย แล�วโดยมีกลุ�มเปAาหมายคือ ข�าราชการ 

เจ�าหน�าท่ีของรัฐจังหวัดชัยภูมิ จํานวนวน ประมาณ 300 คน   
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ส�งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย จิตอาสา  

  อบรมให�ความรู�เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม แก�เจ�าหน�าท่ีสํานักจัดหางานจังหวัดชุมพร  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ข�าราชการรุ�นใหม� หัวใจพอเพียงต�านทุจริต  

  จัดอบรมบรรยายเผยแพร�ให�ความรู�เก่ียวกับการแยกแยะประโยชน�ส�วนบุคคลกับประโยชน�

ส�วนรวม สร�างการรับรู�และประยุกต�หลักพอเพียงเพ่ือต�านทุจริต  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    อบรมสร�างค�านิยมและปลูกจิตสํานึกในการปฏิบัติงานภาครัฐและองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น

จังหวัดเชียงรายตามแผนงานบูรณาการต�อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562   

  เจ�าหน�าท่ีของรัฐในทุกระดับมีค�านิยมและจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงานด�วยความโปร�งใส เกิด

ความคุ�มค�าในการบริหารจัดการงบประมาณภาครัฐให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอีกท้ัง เพ่ือปAองกันการทุจริตของ

หน�วยงานภาครัฐในทุกระดับ  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    สร�างความตระหนักรู�การปAองกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�แก�

เครือข�ายภาคประชาชน จังหวัดเชียงใหม� ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562  

                      ผู�เข�ารับการอบรมได�รับความรู�ในเร่ือง 1) กฎหมาย รู�เท�าทันเจ�าหน�าท่ีของรัฐ และกรณีศึกษา

ตัวอย�างคดีท่ีมีผลกระทบต�อประชาชน 2) ผลประโยชน�ทับซ�อน (Conflict of Interests) และกรณีศึกษารูปแบบการ 

ทุจริตเจ�าหน�าท่ีของรัฐในอํานาจหน�าท่ี ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. โดยผู�เข�าร�วมอบรมได�ซักถามข�อสงสัยกับวิทยากร 

และได�รับความรู�ความเข�าใจ ชัดเจนย่ิงขึ้น 
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เสริมสร�างความเข�มแข็งให�กับเครือข�ายด�านการปAองกันและปราบปราม ทุจริต ในส�วนราชการ

จังหวัด   เชียงใหม� ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562  

                      ผู�เข�ารับการอบรม�เข�าร�วมอบรมได�ความรู�ท่ีวิทยากรได�บรรยายในเร่ือง 1) แนวทางการปAองกัน

ตนให�พ�นภัยจาก การทุจริต และกรณีศึกษาตัวอย�างคดี กล�าวหาร�องเรียน และคําพิพากษาศาล อาญาคดีทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 2) ผลประโยชน�ทับซ�อน (Conflict of Interests) และกรณีศึกษารูปแบบการ ทุจริตเจ�าหน�าท่ีของรัฐใน

อํานาจหน�าท่ี ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. โดยได�ซักถามข�อสงสัยกับวิทยากร และได�รับความรู�ความเข�าใจ ชัดเจนย่ิงขึ้น  

58 



ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    การคัดเลือกข�าราชการพลเรือนดเีด�นจังหวัดตรัง  

                     ได�ดําเนินการคัดเลือกข�าราชการพลเรือนดีเด�นจังหวัดตรัง ประจําป/ พ.ศ. 2561 จํานวน 3 ราย 

และแจ�งให�ไปรับเข็มเชิดชูเกียรติพร�อมเกียรติบัตร จากนายกรัฐมนตรีในวันข�าราชการพลเรือน วันท่ี 1 เมษายน 2562 

ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล และมอบเกียรติบัตรชมเชยผลการปฏิบัติงานแก�ผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือกฯ เพ่ือเป8น

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน�าท่ีจนก�อให�เกิดประโยชน�ต�อส�วนราชการและประชาชน จํานวน 9 ราย  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เสริมสร�างองค�ความรู�เพ่ือปAองกันการทุจริตจังหวัดตรัง  

                     ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาเสริมสร�างองค�ความรู�เพ่ือปAองกันการทุจริตจังหวัดตรัง ระหว�างวันท่ี  

14  –  15 พฤษภาคม 2562 ณ ห�องนครา บอลรูม 1 โรงแรมเรือรัษฎา อําเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง มีผู�เข�าร�วมประชุม 119 

คน  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เสริมสร�างจังหวัดคุณธรรมต�านทุจริต ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562 

  ผูเ้ข�ารับการฝ5กอบรมมีความรู�ด�านการปAองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และได�แลกเปล่ียน

ความคิดเห็นเก่ียวกับป>ญหาการทุจริตในพ้ืนท่ีและแนวทางการปAองกันแก�ไขป>ญหาดังกล�าว มีผู�เข�าร�วมโครงการท้ังส้ิน 

269 คน 
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ขับเคล่ือนจังหวัดคุณธรรมภายใต�แผนแม�บทส�งเสริมคุณธรรมแห�งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2559-

2564) ประจําป/ พ.ศ.2562  

                      ผู�เข�าร�วมโครงการมีคุณธรรมหลัก 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และมีส�วนร�วม

ในการขับเคล่ือนองค�กร ชุมชน และอําเภอคุณธรรม 
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในเพ่ือปAองกันการทุจริตสําหรับหน�วยงานของรัฐ  

  หน�วยงานของรัฐในจังหวัดตากมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือปAองกันและลด

ป>ญหาการทุจริตคอร�รัปชันในภาคราชการ  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ขับเคล่ือนแผนแม�บทส�งเสริมคุณธรรมแห�งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559 – 2564)  

                    แผนปฏิบัติการส�งเสริมคุณธรรมจังหวัดนครนายก เพ่ือขับเคล่ือนคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวม

ของจังหวัด มีการขับเคล่ือนการส�งเสริมคุณธรรม ในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับองค�กร และระดับชุมชน และเกิด

ชุมชนคุณธรรมน�อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต�นแบบ (ชุมชนคุณธรรมวัดฝ>`งคลอง ชุมชนคุณธรรมวัดคีรีวัน 

ชุมชนคุณธรรมตําบลชุมพล ฯลฯ)  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร�างเครือข�ายประชารัฐต�อต�านการทุจริตจังหวัด ประจําป/งบประมาณ 
พ.ศ.2562 

         บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผู�เข�าร�วมโครงการมีความตระหนักถึงบทบาท

และความสําคัญของตนเองในการมีส�วนร�วมเฝAาระวัง ปAองกันและปราบปรามการทุจริต และเข�าร�วมเป8นเครือข�าย

ประชารัฐต�อต�านการทุจริตจังหวัดนครนายก เครือข�ายฯ มีความเติบโต ขยายวงกว�าง และมีการเคล่ือนไหว ร�วมกัน

ขับเคล่ือนการปAองกันและแก�ไขป>ญหาการทุจริตในพ้ืนท่ีอย�างต�อเน่ือง  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต จังหวัดนครปฐม  

  เข�ารับการฝ5กอบรมมีความรู�ความเข�าใจในเร่ืองการรักษาวินัยและจรรยาของข�าราชการท่ี

บัญญัติไว�เป8นข�อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เกิดการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน� วัฒนธรรมและค�านิยมโดยยึดหลักการ

บริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีเป8นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีความรู�ความเข�าใจและยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม

สามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและหลักหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป8นแนวทางในการปฏิบัติงานและการดําเนิน

ชีวิต  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    จังหวัดคุณธรรม สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท  

  ผู�เข�าอบรมได�แก�หัวหน�าส�วนราชการ นายอําเภอ ผู�บริหารโรงเรียน ผู�บริหารโรงพยาบาล 

ผู�บริหาร อปท. และภาคเอกชน จํานวน 113 คน เพ่ือให�หน�วยงานภายในจังหวัดเป8นองค�กรคุณธรรมตามรอย         

พระยุคลบาท ทํางานด�วยความซื่อสัตย�สุจริต มีประสิทธิภาพ ถูกต�อง และเป8นธรรม  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เสริมสร�างความรู�ความเข�าใจแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน

ของหน�วยงานภาครัฐและการขัดกันระหว�างผลประโยชน�ส�วนตนและผลประโยชน�ส�วนรวม  

  ผูเ้ข�ารับการฝ5กอบรมมีความรู�ความเข�าใจแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการ

ดําเนินงานภาครัฐ ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถแยกแยะเร่ืองประโยชน�ส�วนตนออกจากประโยชน�ส�วนรวม

ได�และปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซื่อสัตย�สุจริต โปร�งใส ยึดหลักคุณธรรม 

68 



ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    สร�างความตระหนักรู� การปAองกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให�แก�ข�าราชการ

กลุ�มเส่ียงของจังหวัดนครราชสีมา รุ�นท่ี 1 และรุ�นท่ี 2 ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562  

                       ข�าราชการ เจ�าหน�าท่ีของรัฐ มีความรู�เก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีโปร�งใส และปAองกันความเส่ียง

ต�อการทุจริตประพฤติมิชอบภายในหน�วยงานได� 
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เสริมสร�างความรู�แก�บุคลากรภาครัฐของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือปAองกันและปราบปราม

การทุจริต  ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562  

  ข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีของส�วนราชการ ท้ังส�วนกลาง ส�วนภูมิภาคและอําเภอ จํานวน 193 

คน ท่ีเข�ารับการฝ5กอบรมได�รับความรู� ความพึงพอใจในเน้ือหา และเอกสาร มากกว�าร�อยละ 90  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    “ส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดนครสวรรค�” ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562  

         กิจกรรมท่ี 1 และกิจกรรมท่ี 2 สําเร็จตามวัตถุประสงค� 
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําแนวทางปAองกันผลประโยชน�ทับซ�อน และการปAองกันการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ”  

  ผูเ้ขา้รว่มโครงการรว่มระดมความคิดเห็นจากผู�เข�าร�วมประชุมเพ่ือจัดทําแนวทางปAองกัน

ผลประโยชน�ทับซ�อนจังหวัดนครสวรรค� 
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เสริมสร�างความรู�ด�านกฎหมาย เก่ียวกับการดําเนินการทางวินัย และการสร�างค�านิยมปลูก

จิตสํานึกให�กับข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีของรัฐประจําจังหวัดนนทบุรี  

  ข�าราชการ และเจ�าหน�าท่ีของส�วนราชการประจําจังหวัดนนทบุรี ได�รับการกระตุ�นจิตสํานึก        

มีความรู� ความเข�าใจ และทักษะในการปAองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามหลักธรรมาภิบาล   

มากย่ิงขึ้น   
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เสริมสร�างความรู�ด�านกฎหมาย เก่ียวกับการดําเนินการทางวินัย และการสร�างค�านิยมปลูก

จิตสํานึกให�กับข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีของรัฐประจําจังหวัดนนทบุรี  

  ข�าราชการ และเจ�าหน�าท่ีของส�วนราชการประจําจังหวัดนนทบุรี ได�รับการกระตุ�นจิตสํานึก        

มีความรู� ความเข�าใจ และทักษะในการปAองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามหลักธรรมาภิบาล   

มากย่ิงขึ้น   
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ถวายสัตย�ปฏิญาณ เพ่ือเข�าข�าราชการท่ีดีและพลังของแผ�นดิน  

  สร�างอุดมการณ�และปลูกจิตสํานึกให�เกิดความรักชาติ ศาสน� กษัตริย� ในกลุ�มผู�บริหาร 

ข�าราชการ และเจ�าหน�าท่ี  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เสริมสร�างความรู�และน�อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงเป8นแนวทางในการดําเนินชีวิต  

  น�อมนําคุณธรรมคําสอนหรือศาสตร�พระราชามาเป8นแนวดําเนินชีวิต ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความ

ซื่อสัตย�สุจริต มีประสิทธิภาพถูกต�องเป8นธรรม  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    พัฒนาเครือข�ายประชารัฐร�วมต�อต�านการทุจริตจังหวัดนราธิวาส  

  เข�ารับการฝ5กอบรมเกิดการต�อต�านการทุจิตในหน�วยงานภาครัฐ ทําให�เกิด “เครือข�ายภาครัฐ

ต�อต�านการทุจริต”  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ส�งเสริมและสนับสนุนการ ขับเคล่ือนการดําเนินงานตามแนวทางการ สร�าง "จังหวัดใสสะอาด 

อําเภอใสสะอาด" จังหวัดน�าน กิจกรรมอบรมสัมมนาขับเคล่ือน ITA 

  ทําให�การดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการ ดําเนินงานของหน�วยงาน

ภาครัฐ เป8นไป ตามท่ี สนง.ป.ป.ช. กําหนด  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ส�งเสริมและสนับสนุนการ ขับเคล่ือนการดําเนินงานตามแนวทางการสร�าง "จังหวัดใสสะอาด 

อําเภอใสสะอาด" จังหวัดน�าน / อบรมสัมมนาเสริมสร�างความรู�การจัดซื้อจัดจ�างแก�เจ�าหน�าท่ีท่ีมิใช�เจ�าหน�าท่ีพัสดุ 

  ผู�เข�ารับการอบรมมีความรู� และลดการปฏิบัติท่ีไม�เป8นไปตามระเบียบ  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสร�างเครือข�ายประชารัฐต�อต�านการทุจริตจังหวัดบึงกาฬ ประจําป/

งบประมาณ พ.ศ. 2562  

  เสริมสร�างจิตสํานึกรับผิดชอบในประโยชน�ของทุกภาคส�วน โดยเฉพาะอย�างย่ิง นักการเมือง 

บุคลากรในหน�วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และส่ือมวลชนในจังหวัดบึงกาฬ  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เสริมสร�างความรู�ด�านวินัยข�าราชการและการดําเนินการทางวินัยแก�เจ�าหน�าท่ีของรัฐ  

          - ร�อยละของบุคลากร และเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�ผ�านการฝ5กอบรม ไม�มีเร่ืองร�องเรียนเก่ียวกับ  

การประพฤติปฏิบัติตนผิดวินัยและปลอดทุจริต 100 %  

          - บุคลากรและเจ�าหน�าท่ีของรัฐในจังหวัดบุรีรัมย�  มีความรู�เก่ียวกับวินัยข�าราชการ ระเบียบ

กฎหมายต�าง ๆ และสามารถนําไปปฏิบัติงานในหน�าท่ีความรับผิดชอบได� 100%  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เสริมสร�างความรู�เร่ืองผลประโยชน�ทับซ�อนและแนวทางการปAองกันและแก�ไขป>ญหาผลประโยชน�

ทับซ�อน         ในหน�วยงานภาครัฐ  

         - ร�อยละของหัวหน�าส�วนราชการ บุคลากร และเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�ผ�านการฝ5กอบรม ไม�มีเร่ือง

ร�องเรียนเก่ียวกับผลประโยชน�ทับซ�อนและปลอดทุจริต 100 %  

     - บุคลากรและเจ�าหน�าท่ีของรัฐในจังหวัดบุรีรัมย�  มีความรู�เก่ียวกับผลประโยชน�ทับซ�อนและ

การปAองกันแก�ไขป>ญหาผลประโยชน�ทับซ�อน และปฏิบัติงานในหน�าท่ีโดยไม�คิดเห็นประโยชน�ส�วนตนเหนือส�วนรวม  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เสริมสร�างความรู�บุคลากรภาครัฐ เพ่ือส�งเสริมจริยธรรมและปAองกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562  

  อบรมให�ความรู�ในเร่ืองของการปAองกันและปราบปรามการทุจริต และเพ่ือส�งเสริมจริยธรรม 

ให�แก�บุคลากรของส�วนราชการสังกัดราชการบริหารส�วนภูมิภาค ส�วนราชการสังกัดราชการบริหารส�วนกลาง อําเภอ 

และองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 354 คน  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เสริมสร�างธรรมาภิบาลบุคลากรภาครัฐจังหวัดปทุมธานี ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562  

  อบรมให�ความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับการบริหารจัดการงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ�าง         

ให�เป8นไปตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ และลดความเส่ียง

จากการทุจริต แก�บุคลากรของส�วนราชการสังกัดราชการบริหารส�วนภูมิภาค ส�วนราชการสังกัดราชการบริหาร

ส�วนกลาง อําเภอ และองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 355 คน  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    อบรมเชิงปฏิบัติการ สําหรับโค�ชสังคมสุจริต  

    บุคลากรของของรัฐท่ีเป8นเจ�าหน�าท่ีของส�วนราชการหรือหน�วยงานในระดับจังหวัด อําเภอ และ

องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีตําบลและท�องถิ่นท่ีเข�าร�วมโครงการ แบ�งเป8น 2 รุ�น มีผู�เข�าร�วม

โครงการรวม 257 คน  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    อบรมเชิงปฏิบัติการ สําหรับโค�ชสังคมวิถีชีวิตพอเพียง 

    บุคลากรของของรัฐท่ีเป8นเจ�าหน�าท่ีของส�วนราชการหรือหน�วยงานในระดับจังหวัด อําเภอ และ

องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีตําบลและท�องถิ่นท่ีเข�าร�วมโครงการ แบ�งเป8น 2 รุ�น มีผู�เข�าร�วม

โครงการรวม 260 คน  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    อบรมเสริมสร�างความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

และเทคนิคการวิเคราะห�ความเส่ียงและสร�างระบบการควบคุมภายในภาคราชการ  

    ผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงานในหน�วยงานของรัฐในจังหวัดประจวบคีรีขันธ� จํานวน 250 คน  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    สร�างความตระหนักรู�เพ่ือลดความเส่ียงในการปฏิบัติงานท่ีก�อให�เกิดการทุจริต  

  จัดอบรมให�ความรู�แก�ข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีบรรจุใหม� เก่ียวกับกฎหมายของ ป.ป.ช. เร่ือง

ความโปร�งใสในการทํางานและการปAองกันผลประโยชน�ทับซ�อน ประมวลจริยธรรมข�าราชการตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

และกฎหมายประกอบท่ีเก่ียวข�อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมายลูก

และวิธีปฏิบัติ จํานวน 152 คน  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ส�งเสริมคุณธรรม และส�งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ให�กับเจ�าหน�าท่ีของรัฐ จังหวัดป>ตตานี 

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562 

  ผู�เข�ารับการอบรมสามารถนําความรู�ท่ีได�รับ ไปปรับใช�ในการปฏิบัติงาน สร�างความสามัคคี 

ปรองดอง ความร�วมมือร�วมใจให�เป8นอันหน่ึงอันเดียวกัน และสามารถประสานประโยชน�ในการปฏิบัติงานของ

หน�วยงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได�รับผลประโยชน�สูงสุด มีผู�เข�ารับการฝ5กอบรมท้ังส้ิน จํานวน 200 คน 

ประกอบด�วยเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ของส�วนราชการสังกัดภูมิภาค สังกัดส�วนกลาง และอําเภอทุกอําเภอ  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    สร�างเครือข�ายเฝAาระวังหมู�บ�านและชุมชนห�างไกลการทุจริต ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562 

จังหวัดป>ตตานี  

             ผู�เข�ารับการอบรมมีความรู�ความเข�าใจถึงบทบาทหน�าท่ีและสามารถเฝAาระวังเตือนภัยการทุจริต

ในหน�วยงานของรัฐ จังหวัดมีเครือข�ายเฝAาระวังการทุจริตครอบคลุมทุกอําเภอท้ังในระดับหมู�บ�านและชุมชน และ

สามารถแก�ไขป>ญหาการทุจริตของหน�วยงานภาครัฐได� ในระดับหน่ึง มีผู�เข�ารับการอบรมเพ่ือร�วมเป8นเครือข�ายเฝAาระวัง

หมู�บ�านและชุมชนห�างไกลการทุจริต ครอบคลุมทุกอําเภอ 12 อําเภอ จํานวน 1,200 คน        
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ขับเคล่ือนคุณธรรมความโปร�งใสข�าราชการ และเครือข�ายประชารัฐเพ่ือต�อต�านการทุจริต

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

  ผูเ้ข�ารับการฝ5กอบรมมีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับสภาพป>ญหาการทุจริต และสร�างระบบ

เครือข�ายด�านการปAองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ิมขึ้นไม�น�อยกว�าร�อยละ 70 
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    อบรมสัมมนาเพ่ือเสริมสร�างและพัฒนาเครือข�ายคุณธรรมจริยธรรมและส�งเสริมวินัยข�าราชการ 

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562  

  สร�างค�านิยมและปลูกจิตสํานึกในการปฏิบัติงานให�แก�เจ�าหน�าท่ีของรัฐในทุกระดับให�มีคุณธรรม 

จริยธรรม และความโปร�งใสในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ ตลอดจนรักษาวินัยข�าราชการโดยเคร�งครัดอยู�เสมอ  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    อบรมสัมมนาเพ่ือเสริมสร�างความรู�เก่ียวกับการปAองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

ให�แก�ผู�บริหารและเจ�าหน�าท่ีของรัฐ  

  เสริมสร�างความรู�ด�านการปAองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบให�แก�ผู�บริหารและ

เจ�าหน�าท่ีของรัฐ ท่ีเก่ียวข�องกับการปAองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน�วยงานภาครัฐ สังกัด

ราชการส�วนภูมิภาค และหน�วยงานราชการส�วนกลาง  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    อบรมสัมมนาเพ่ือเสริมสร�างและพัฒนาเครือข�ายคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลต�อต�าน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ  

  เสริมสร�างและพัฒนาเครือข�ายประชารัฐให�ตระหนักถึงความสําคัญของการปAองกันและ

ปราบปรามการทุจริต  และเข�ามามีส�วนร�วมในการเฝAาระวังปAองกันการทุจริตในพ้ืนท่ี  เพ่ือการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี

และปลูกจิตสํานึกสร�างความตระหนักด�านธรรมาภิบาล  ให�แก�เจ�าหน�าท่ีของรัฐ ภาคประชาสังคม รวมท้ังประชาชน

ท่ัวไปในจังหวัด  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment)  

  เข�ารับการอบรมร�อยละ 80 มีความรู�ความเข�าใจในการดําเนินงานด�านการประเมินคุณธรรม

และความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    แผนงานการดําเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา ในการสอดส�อง เสนอแนะ 

ส�งเสริมการปฏิบัติภารกิจของหน�วยงานของรัฐ  

 ดาํเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดได�รับการสอดส�องจํานวน 17 โครงการ โดยมี 

11 โครงการท่ีได�รับคําแนะนํา เช�น การโอนทรัพย�สิน การเร�งรัดการดําเนินงานให�เป8นไปตามงวดงาน เป8นต�น  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เสริมสร�างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข�าราชการ  

  ผู�เข�าร�วมโครงการสามารถปฏิบัติตนในเร่ืองท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติตามค�านิยมและทัศนคติ

ต�อต�านการทุจริตสําหรับข�าราชการ  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เสริมสร�างความรู�แก�ผู�มีหน�าท่ีเป8นกรรมการตรวจการจ�าง  

 การปฏิบัติงานด�านการจัดซื้อจัดจ�าง งานพัสดุ มีความถูกต�องตามระเบียบ  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ฝ5กอบรมข�าราชการบรรจุใหม�และย�ายมาปฏิบัติหน�าท่ีจังหวัดพิจิตร ประจําป/งบประมาณ    

พ.ศ. 2562  

    ข�าราชการบรรจุใหม�สังกัดราชการบริหารส�วนกลางและส�วนภูมิภาคในจังหวัดพิจิตรมีความรู� 

ความเข�าใจ เก่ียวกับบริบทการปฏิบัติงานระดับจังหวัด และได�เรียนรู�ประเพณี วัฒนธรรม สถานท่ีสําคัญในจังหวัด

พิจิตร และกฎ ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ รวมถงึประมวลจริยธรรมของข�าราชการ มีผู�เข�าร�วมอบรม จํานวน 

100 คน 
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    สัมมนาให�ความรู� ปลูกจิตสํานึก และสร�างเครือข�าย เพ่ือสร�างความเข�มแข็งการบูรณาการ

ความร�วมมือระหว�างภาคีเครือข�าย หน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนจังหวัดพิจิตร 

  ผู�เข�าร�วมโครงการมีจิตสํานึก รวมถึงตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติหน�าท่ีตามหลัก     

ธรรมาภิบาล มีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือประโยชน�ส�วนรวม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต�อต�านการทุจริต

คอร�รัปช่ัน และปรับเปล่ียนความคิดบุคลากรในการรักษาประโยชน�สาธารณะ มีผู�เข�าร�วมสัมมนา จํานวน 400 คน  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    สัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรภาครัฐและเครือข�ายภาคประชาสังคมต�อต�านการทุจริต  

  ได�รับทราบป>ญหา ผลกระทบ และพฤติกรรม รวมถึงแรงจูงใจท่ีเอ้ือให�เกิดการทุจริต และ

แนวทางการดําเนินการกําหนดแผนและความเส่ียงในการปAองกัน ปราบปรามการทุจริตในทุกภาคส�วนของจังหวัด

พิษณุโลก 
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เสริมสร�างความรู�การปAองกันปราบปรามการทุจริตบุคลากรภาครัฐ จังหวัดพิษณุโลก  

  ผูเ้ข�าร�วมโครงการได�รับความรู�ความเข�าใจทางด�านกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข�องในการ

ปฏิบัติงาน และมีทัศนคติท่ีดีในการครองตนโดยจริยธรรม คุณธรรม และอุดมการณ�ในการปฏิบัติงานโดยปราศจาก    

การทุจริต  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    สัมมนาเชิงปฏิบัติการปลูกและปลุกจิตสํานึก คุณธรรม และจริยธรรมต�อต�านการทุจริต  

  ข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีเกิดจิตสํานึกและค�านิยมต�อต�านการทุจริตและตระหนักถึงการปAองกัน

การทุจริต 
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    พัฒนาส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาศักยภาพด�านกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข�อง

ด�านการปAองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤตมิิชอบ  

  ข�าราชการแลเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านพัสดุหรือการเงินเกิดความเข�าใจเก่ียวกับระเบียบ 

กฎหมายการต�อต�านการทุจริต เกิดความเข�าใจในเร่ืองข�อควรระวังต�าง ๆ ในการจัดทํางบประมาณและการจัดซื้อจัดจ�าง 
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    อบรมข�าราชการบรรจุใหม�  

  ข�าราชการบรรจุใหม�เข�ารับการอบรมในป/ 2562 จํานวน 173 คน และมีพฤติกรรม การวางตน 

และการทํางานร�วมกับผู�อ่ืนดีขึ้นจากก�อนเข�าอบรม เป8นท่ียอมรับของบังคับบัญชาและเพ่ือนร�วมงาน คิดเป8นร�อยละ 95  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เครือข�ายต�านโกง พ.ศ. 2562 

  เยาวชนท่ีเข�าร�วมโครงการร�อยละ 80 มีความตระหนักและสามารถเป8นแกนนําต�อต�านการ

ทุจริตในสถานศึกษาได� มีเยาวชนเข�าร�วมโครงการ 100 คน  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เสริมสร�างจิตสํานึกคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร�างวินัยข�าราชการท่ีดีจังหวัดแพร� ประจําป/

งบประมาณ พ.ศ.2562  

  ผู�เข�ารับการอบรมมีจิตสํานึก ปรัชญาการเป8นข�าราชการท่ีดีในการปฏิบัติงาน มีความรู�         

ความเข�าใจเก่ียวกับระเบียบท่ีเก่ียวข�อง และเร่ืองร�องเรียนหรือกระทําผิดวินัยลดลง  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ฝึกอบรมหลักสูตร “การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” 

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562  

  เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานท่ีเข�าร�วมโครงการมีความรู� ความเข�าใจในหลักการและวิธีปฏิบัติงานท่ี

เก่ียวข�องกับการจัดซื้อจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เสริมสร�างทักษะและองค�ความรู�เก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด สําหรับผู�บริหารและเจ�าหน�าท่ี

ผู�ปฏิบัติงานของหน�วยงานรัฐในจังหวัดภูเก็ต 

  ผู�เข�ารับการฝ5กอบรมได�รับความรู�และความเข�าใจท่ีชัดเจนเก่ียวกับหลักการและแนวทางท่ี

กําหนดไว�ในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. 2539 และมีจิตสํานึกในการต�อต�านการทุจริต

คอร�รัปชัน มีผู�เข�ารับการอบรม 150 คน 
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ประชาสัมพันธ�การต�อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

  ร�อยละ 80 ของผู�รับบริการ รับรู�เข�าใจเน้ือหายุทธศาสตร�ชาติ และนโยบายสําคัญในการ

ปAองกันและปราบปรามการทุจริต 
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรมและปAองกันการทุจริต เพ่ือนําจังหวัดมหาสารคามใสสะอาด 

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562 

  ประกอบด�วย 5 กิจกรรม 1. การเสริมสร�างคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน        

2. เสริมสร�างวินัยและปAองกันการกระทําผิดวินัย 3.วิทยุชุมชนร�วมสร�างเครือข�ายต�อต�านการทุจริต 4.ฝ5กอบรมให�ความรู�

เพ่ือปลูกจิตสํานึกและสร�างค�านิยมต�อต�านการทุจริตแก�เจ�าหน�าท่ีสํานักงานท่ีดินจังหวัดมหาสารคาม/สาขา/อําเภอ และ 

5.เสริมสร�างจริยธรรมปAองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีผู�เข�าร�วมกิจกรรมท้ังส้ิน 476 คน 
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ปลูกจิตสํานึกจริยธรรมและคุณธรรมด�านการปAองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในภาครัฐ  

  เพ่ือเสริมสร�างให�ผู�เข�าร�วมโครงการมีความรู� ความเข�าใจด�านการปAองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ สร�างวัฒนธรรมต�อต�านการทุจริต ปลูกจิตสํานึกจริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนสร�างระบบ

เครือข�ายปฏิบัติงานท่ีมีจุดมุ�งหมายการปฏิบัติราชการด�วยความสุจริตและโปร�งใสให�แก�ข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 

มีผู�เข�า ร�วมโครงการอบรม จํานวน 140 คน  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    พัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพองค�กรภาคประชาสังคม ภาคีเครือข�ายในการปAองกันและเฝAาระวังการ

ทุจริต  "สร�างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต"  

  ผู�เข�าร�วมโครงการตระหนักรู�ถึงพิษภัยของการทุจริตคอร�รัปชัน การเสริมสร�างทัศนคติและ

ค�านิยมท่ีถูกต�องดีงาม ตลอดจนสร�างการมีส�วนร�วมในการต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชันและพัฒนาประสิทธิภาพและ

เสริมสร�างความเข�มแข็งของเครือข�ายทุกภาคส�วน มีผู�เข�าร�วมโครงการอบรม จํานวน 305 คน  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม ข�าราชการ เจ�าหน�าท่ีรัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 

และองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น  

  ดาํเนินการแลว้เสรจ็เมื�อวนัที� 28-30 มิถุนายน 2562 โดยมีผู�เข�ารับการฝ5กอบรม 2 รุ�น รวม

จํานวน 100 คน    
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    อบรมเชิงปฏิบัติการบันไดสู�การสร�างองค�กรคุณธรรม  

  ดาํเนินการแลว้เสรจ็เมื�อวนัที� 25 - 26 กรกฎาคม 2562 โดยมีผู�เข�ารับการฝ5กอบรม 2 รุ�น 

รวมจํานวน 200 คน    
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคล่ือนยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดยโสธร ด�วยการเสริมสร�างค�านิยม           

ปลูกจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม และการต�อต�านการทุจริตในภาครัฐ ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562  

  ดาํเนินการแลว้เสรจ็เมื�อวนัที� 25 มกราคม 2562 โดยมีหัวหน�าส�วนราชการ หัวหน�า

หน�วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอําเภอ ผู�บริหารสถานศึกษา ผู�บริหารและข�าราชการองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น และ

ผู�อํานวยการโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล และข�าราชการผู�ปฏิบัติหน�าท่ีในจังหวัดยโสธร เข�ารับการฝ5กอบรม 

จํานวน 500 คน    
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    สร�างความตระหนักรู�การปAองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให�แก�ข�าราชการ

กลุ�มเส่ียงของจังหวัดยโสธร  

  ดําเนินการแล�วเสร็จ โดยมีข�าราชการ เจ�าหน�าท่ีกลุ�มเส่ียงของส�วนราชการส�วนภูมิภาคประจํา

จังหวัด 34 หน�วยงาน ส�วนราชการส�วนกลางท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดยโสธร และอําเภอทุกอําเภอ จํานวน 600 คน 

เข�าร�วมโครงการ  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ว่ิงเทรล (Trail Running) พร�อมประกาศเจตจํานงทางการเมืองต�อต�านการทุจริต  

  จังหวัดยะลาร�วมกับสํานักงาน ป.ป.ช.จังหวัดยะลา ศูนย�อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน

ภาคใต� และส�วนราชการทุกภาคส�วน ร�วมจัดงานวันต�อต�านคอร�รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดยะละ ภายใต�

กิจกรรม “Yala Fun Trail ไม�เอาคนโกง” โดยมีผู�เข�าร�วมกิจกรรมจํานวน 965 คน  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    แลกเปล่ียนเรียนรู�การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสของหน�วยงานภาครัฐจังหวัดยะลา 

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562  

  ข�าราชการ เจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบงาน ITA ในสังกัดส�วนราชการประจําจังหวัดยะลา และสังกัด

องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น จํานวน 200 คน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู� ส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

และมีความเข�าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสของหน�วยงานภาครัฐ  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    สร�างเครือข�ายเฝAาระวังการทุจริตจังหวัดร�อยเอ็ด  

          เกิดความร�วมมือระหว�างภาคีเครือข�าย หน�วยงานภาครัฐ หมู�บ�าน ตําบล ภาคเอกชน ภาค

ประชาสังคม และประชาชน เพ่ือเป8นกลไกในการเฝAาระวังไม�ให�เกิดช�องว�างให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐทําการทุจริตหรือประพฤติ

มิชอบ ในการปฏบัิตหิน�าท่ีราชการรวมถงึสร�างการเฝAาระวัง สังเกตการทุจริตคอรัปช่ัน ท้ังในภาคราชการ ภาคการเมือง และ

ภาคธุรกิจให�เป8นรูปธรรม และเกิดการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วน มีผู�เข�าร�วมโครงการจํานวน 600 คน  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ปฏบัิตธิรรมส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรต ิ 

         จัดอบรมให�ความรู�เร่ืองคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเฉลิม  

พระเกียรติ สมเด็จพระเจ�าน�องนางเธอเจ�าฟAาจุฬาภรณวลัยลักษณ� อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช

นารี เน่ืองในโอกาสวันคล�ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2562 โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดร�อยเอ็ด ร�วมกับชุมชน

คุณธรรมวัดวิมลนิวาส ผู�เข�าร�วมโครงการ 100 คน 
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    การส�งเสริมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ในหน�วยงาน  

          ผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�เข�าร�วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย�  

และเข�าร�วมโครงการจิตอาสาเราทําความดีด�วยหัวใจ  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม ด�วยหลักพุทธธรรม  

  เด็กและเยาวชน มีสุขภาวะท่ีดีท้ังด�านร�างกายและจิตใจ มีความรู�คู�คุณธรรม ครอบครัวอบอุ�น 

มีทักษะความรู�ความสามารถและพัฒนาตนเองได�ต�อเน่ือง อาสาสมัครปกปAองพระพุทธศาสนา เป8นเครือข�ายภาคประชาชน     

มีส�วนร�วมในการส�งเสริม อุปถัมภ� พระพุทธศาสนา และสนับสนุนการดําเนินงานของคณะสงฆ� สังคมของจังหวัดระนอง

มีความปรองดองสมานฉันท� ลดป>ญหาความขัดแย�ง มีความเข�มแข็ง มีคุณภาพ คุณธรรม เป8นสังคมแห�งความสงบสุข  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    พัฒนาศักยภาพในการเสริมสร�างความรู�ด�านกฎหมายระเบียบและวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ�าง 

คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือต�อต�านการทุจริตและประพฤตมิชอบ ประจําป/งบประมาณ พ.ศ.2562  

  ผูเ้ข�ารับการอบรมมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ท่ีเก่ียวข�องกับการจัดซื้อ    

จัดจ�าง บริหารพัสดุภาครัฐ กฎหมายว�าด�วยความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. 2539 และระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 

และการสร�างค�านิยมและปลูกจิตสานึกในการปฏิบัติหน�าท่ี ท่ีไม�ทนต�อการทุจริต สามารถนาไปปฏิบัติหน�าท่ีได�อย�างมี

ประสิทธิภาพ  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ปลูกจิตสํานึกจริยธรรมและคุณธรรมด�านการปAองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ในภาครัฐ  

  บุคลากรภาครัฐมีวัฒนธรรมต�อต�านการทุจริต และนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป8น

แนวทางการปฏิบัติราชการ มีความรู� ความเข�าใจระเบียบ และกฎหมายด�านการปAองกันปราบปรามการทุจริต และ      

มีระบบเครือข�ายผู�ปฏิบัติงานท่ีมีจุดมุ�งหมายการปฏิบัติราชการด�วยความสุจริต และโปร�งใส  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    พัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพองค�กรภาคประชาสังคม ภาคีเครือข�ายในการปAองกันและเฝAา

ระวังการทุจริต “สร�างสังคมไม�ทนต�อการทุจริต”  

  เครือข�ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมท่ีเข�าร�วมโครงการเข�าใจถึงป>ญหาการทุจริต 

ผลกระทบและตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร�รัปชัน มีความรู� ความเข�าใจถึงป>ญหาการทุจริตในพ้ืนท่ี และมีส�วน

ร�วมในการต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชัน  มีทัศนคติและค�านิยมท่ีถูกต�องดีงาม รังเกียจการทุจริต และเป8นแบบอย�าง

ให�กับคนในชุมชนได� และเครือข�ายมีความเข�มแข็งอย�างต�อเน่ือง  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    จังหวัดส�งเสริมคุณธรรม  

    ดําเนินการใน 4 กิจกรรม คือ 1. อบรมสัมมนา เด็กและเยาวชน(ท้ังในระบบและนอกระบบ

การศึกษา) ผู�นําชุมชน/ประชาชน หน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข�ายคุณธรรมจังหวัดราชบุรี 2. จัดทําปAาย

ประชาสัมพันธ� และเผยแพร�ทางเว็บไซต� 3. คัดเลือก “คนดีศรีสังคม” มีการมอบโล�รางวัล และ 4. การจัดงานสมัชชา

คุณธรรมจังหวัดราชบุรี (ประกาศเชิดชูเกียรติคนดี/เครือข�ายคุณธรรมแลกเปล่ียนเรียนรู�การดําเนินงาน)  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ข�าราชการรุ�นใหม�หัวใจสีขาว”  

    ข�าราชการพลเรือนระดับปฏิบัติงาน ระดับปฏิบัติการ ข�าราชการตํารวจ ทหาร พนักงาน

ราชการบรรจุใหม� รวมจํานวน 60 คน โดยรับฟ>งการบรรยายพิเศษจากผู�ว�าราชการจังหวัดราชบุรี และมีการอภิปราย 

หัวข�อ “การเป8นข�าราชการท่ีดใีนยุคประเทศไทย 4.0” โดยผู�ทรงคุณวุฒิ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑสถานแห�งชาติราชบุรี 

ศูนย�เรียนรู�หมู�บ�านเศรษฐกิจ  พอเพียง บ�านสะพานดํา การเรียนรู�เชิงปฏิบัติ (Action Learning)  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เสริมสร�าง ประสิทธิภาพและพัฒนาส�งเสริมการบูรณาการต�อต�านการทุจริตและประพฤติ       

มิชอบ จังหวัดลพบุรี ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562 

  ดําเนินการใน 4 กิจกรรม ได�แก� 1.พัฒนาการเสริมสร�างองค�ความรู�เพ่ือยกระดับคุณธรรม

จริยธรรมของบุคลากรภาครัฐ และเอกชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.เสริมสร�างและพัฒนาเครือข�าย

ประชาชนในการเฝAาระวังและต�อต�านการทุจริตฯ 3.เพ่ิมศักยภาพในการจัดทําแผนปAองกันและปราบปรามการทุจริตฯ 

ระยะ 5 ป/ และ 4.เพ่ิมศักยภาพในการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรมและปAองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือลําปางใสสะอาด 

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562 

  ดําเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร�างความรู�ด�านการปAองกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบเรียบร�อยแล�ว ซึ่งเป8นกิจกรรมให�ความรู�ด�านป>ญหาการทุจริตในประเทศไทย และพิษภัยของป>ญหา

การทุจริต การบรรยายธรรมะกับการปAองกันการทุจริต ปลูกจิตสํานึกคนไทยให�ห�างไกลคอร�รัปชัน มีผู�เข�าร�วมอบรม 

จํานวน 250 คน ซึ่งผู�เข�าร�วมอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรมดังกล�าว  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรมและปAองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือลําปางใสสะอาด 

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562   

  ดําเนินการจัดสัมมนาสร�างค�านิยมและปลูกจิตสํานึกในการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีให�สามารถ

ดําเนินการได�อย�างถูกต�อง มีมาตรฐาน รวมท้ังมีจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป8นกิจกรรมให�ความรู�

ด�านการปAองกันและปราบปรามการทุจริตในหน�วยงานภาครัฐ และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการกระทําผิดของเจ�าหน�าท่ี 

โดยมีผู�เข�าร�วมอบรม จํานวน 120 คน ซึ่งผู�เข�าร�วมอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรมดังกล�าว  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    อบรมความรู�และแนวทางการประเมินโครงการและความโปร�งใสในการดําเนินงานของ

หน�วยงานภาครัฐ  

  ผู�เข�าอบรมมีความรู�เก่ียวกับการประเมินคุณธรรม จริยธรรม  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    พัฒนาศักยภาพเครือข�ายภาคราชการภาคประชาสังคม  ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในการ

ต�อต�านการทุจริตจังหวัดลําพูน  

  ผู�เข�าร�วมอบรมมีเครือข�ายในการประสานงานสร�างความร�วมมือด�านการต�อต�านการทุจริต  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เสริมสร�างความรู�และปลูกจิตสํานึก บุคลากรจังหวัดเลย ไม�คดโกง  

  ผู�เข�ารับการอบรม มีความตระหนักถึงป>ญหาความร�ายแรงของการทุจริต และผลกระทบท่ีเกิด

จากการทุจริต ผู�เข�าร�วมการอบรม มีจิตสํานึกต�อต�านการทุจริต และสามารถนําความรู�ท่ีได�จากการอบรม ไปถ�ายทอด

ต�อยังบุคลากรในหน�วยงานท่ีตนสังกัด ตลอดจนพ่ีน�องประชาชนได�ทุก ๆ โอกาส  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ประชาสัมพันธ�ปAองกันและแก�ไขป>ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จังหวัดเลย  

  ส่ือมวลชนท่ีเข�าร�วมกิจกรรมประชุมสัมมนาได�รับความรู�ความเข�าใจการปAองกันและแก�ไข

ป>ญหาการทุจริตและนําไปขยายผลสร�างความรู� ความเข�าใจกับประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ส�งเสริมการเผยแผ�พระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจําป/ 2562 จังหวัด       

ศรีสะเกษ  

  จัดกิจกรรมงานสัปดาห�ส�งเสริมการเผยแผ� พระพุทธศาสนา วันท่ี 18 - ๒๐ กุมภาพันธ� 2562 

โดยมีวัดท่ีเป8นศูนย�กลางในแต�ละอําเภอ  จํานวน 32 วัด จัดกิจกรรม พิธีทําบุญตักบาตร / ฟ>งพระธรรมเทศนา /       

การแสดงตนเป8นพุทธมามกะ / พิธีเวียนเทียน และจัดนิทรรศการผลการดําเนินงาน พุทธศาสนิกชนเข�าร�วมกิจกรรม 

จํานวน 100,000 คน  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เสริมสร�างองค�ความรู� และปลูกจิตสํานึกในการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป/

งบประมาณ  พ.ศ. 2562  

  กลุ�มเปAาหมายได�รับการเพ่ิมพูนองค�ความรู� ความเข�าใจด�านการปAองกัน และปราบปรามการ

ทุจริต ประพฤติมิชอบในส�วนราชการและในระดับภาครัฐและสามารถนําความรู� ไปใช�ในการปฏิบัติงานของหน�วยงาน  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    พัฒนาจิตสํานึกให�มีความซื่อสัตย�สุจริต และการปAองกันผลประโยชน�ทับซ�อนของเยาวชนใน

จังหวัดสกลนคร สู�เยาวชนเข�มแข็ง สุจริต  จิตอาสา รู�เท�าทันคอร�รัปชัน….  

    สถานศึกษาท่ีเข�าร�วมโครงการไม�น�อยกว�าร�อยละ 60 สามารถกําหนดแผนการนําหลักสูตรต�าน

ทุจริตไปปรับใช�ในการจัดการเรียนการสอน ผู�เข�าร�วมอบรมสามารถเป8นแบบอย�างของเยาวชนและพลเมืองท่ีดี ปฏิบัติ

ตนได�อย�างถูกต�องตามระเบียบกฎหมาย และรู�เท�าทันผลประโยชน�ทับซ�อน สามารถแยกระหว�างผลประโยชน�ส�วนตัว

และผลประโยชน�ส�วนรวม  ไม�ทนต�อการทุจริต และมีจิตสํานึก ผิด ชอบ ช่ัว ดี เป8นวิถีชีวิตในการอยู�ร�วมกันในสังคม  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    กิจกรรมอบรมส�งเสริมความรู�ความการนําหลักสูตรต�านทุจริตไปปรับใช�ในการจัดโครงการ/

กิจกรรม/ฝ5กอบรม แก�เจ�าหน�าท่ีหน�วยงานของรัฐ  

  หน�วยงานของรัฐในจังหวัดสกลนครสามารถนําหลักสูตรต�านทุจริตไปปรับใช�ในการจัด

โครงการ/กิจกรรม/ฝ5กอบรมแก�เจ�าหน�าท่ีในหน�วยงานตนเองได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ของจํานวนหน�วยงานท่ีเข�าร�วม

ประชุม  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสของหน�วยงานภาครัฐ 

จังหวัดสงขลา ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562  

  ผูเ้ข�ารับการฝ5กอบรมมีความรู�ความเข�าใจในกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส และ

สามารถนําเคร่ืองมือการประเมินฯ มาใช�ในการปฏิบัติงานและขับเคล่ือนการประเมินฯ ได�อย�างมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง

จังหวัดสงขลาสามารถดําเนินการตามกรอบการประเมินฯ ให�เป8นไปตามกรอบท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เยาวชนสตูลรุ�นใหม�ไร�ทุจริต  

  เยาวชนท่ีเข�าร�วมโครงการมีความรู� ความเข�าใจและตระหนักในการร�วมเป8นส�วนหน่ึงในการ

ปAองกันการทุจริต และร�วมเป8นเครือข�ายต�อต�านการทุจริต 
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประเมินความเส่ียงการทุจริต ร�วมสร�างราชการสตูลใสสะอาด” 

  ข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีของรัฐสังกัดราชการส�วนภูมิภาคและราชการส�วนกลางจังหวัดสตูล     

ท่ีเข�าร�วมการสัมมนามีความรู� ความเข�าใจในการประเมินความเส่ียงการทุจริต และสามารถจัดทํารายงานการประเมิน

ความเส่ียงการทุจริตและเสนอมาตรการปAองกันการทุจริต 
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) “ปลุกจิตสํานึกปAองกันการทุจริต”  

  ผูเ้ข�าร�วมโครงการมีความตระหนักและมีจิตสํานึกในการเป8นข�าราชการท่ีดีตามประมวล

จริยธรรมข�าราชการพลเรือน และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มีผู�เข�าร�วมโครงการ จํานวน   

550 คน 
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร�งในในการดําเนินงาน

ของหน�วยงานภาครัฐ ประจําป/งบ พ.ศ. 2562  

  เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน

ภาครัฐของจังหวัดสมุทรสงคราม มีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับกรอบแนวทางและกระบวนการดําเนินงานประเมินฯ

จังหวัดสมุทรสงครามดําเนินการตามกรอบแนวทางและกระบวนการดําเนินงานประเมินฯ ได�อย�างมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น และมีผลการขับเคล่ือนยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 อย�างเป8นรูปธรรม 
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เสรมิสรา้งความรูด้า้นการดาํเนินการทางวนิยั ระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งกบัการทุจรติ     

ประพฤตมิชิอบและผลประโยชน์ทบัซอ้น ประจําป/ พ.ศ. 2562  

  ข�าราชการพลเรือน และข�าราชการองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในจังหวัดสมุทรสงครามมี

ความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัย และมีความรู�ความเข�าใจระเบียบท่ีเก่ียวข�องกับการทุจริตประพฤติ 

มิชอบ และผลประโยชน�ทับซ�อน เศรษฐกิจพอเพียงเป8นแนวทางในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ขับเคล่ือนขยายผลโครงการตามแนวพระราชดําริ/ศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง สืบสานตามรอยพ�อ และจัดทําส่ือประชาสัมพันธ�ในการปลูกฝ>งและส�งเสริมจิตสํานึกท่ีดีแก�ข�าราชการในจังหวัด

  เจ�าหน�าท่ีของส�วนราชการท่ีเข�าร�วมโครงการฯ ได�รับความรู�และน�อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช�ในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต รวมท้ังได�จัดทําเข็มกลัด “ข�าราชการท่ีดี คือต�นแบบของสังคม” โดย

แจกจ�ายให�ข�าราชการท่ีเข�าร�วมงานวันต�อต�านคอร�รัปชันสากล   
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    พัฒนาและเสริมสร�างภาคีเครือข�ายด�านการปAองกันและปราบปรามการทุจริตในส�วนราชการ 

  กํานัน ผู�ใหญ�บ�าน ท่ีเข�าร�วมโครงการฯ มีความรู�ตลอดจนมีแนวทางในการตรวจสอบการ

ดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เสริมสร�างความรู�เก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก�บุคลากรภาครัฐ 

เพ่ือประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติงาน  

    กําหนดจัดโครงการฯ ระหว�างวันท่ี 9-10 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก�ว            

อ.เมืองสระแก�ว จ.สระแก�ว โดยมี นายอุดมเขต ราษฎร�นุ�ย รองผู�ว�าราชการจังหวัดสระแก�ว เป8นประธานเป�ดโครงการฯ  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการสร�างเสริมวินัยข�าราชการ ประจําป/ พ.ศ. 2562  

  กําหนดจัดโครงการฯ ระหว�างวันท่ี 6-7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมสเตชัน วัน โฮเทล อําเภอ

อรัญประเทศ จังหวัดสระแก�ว โดยมี นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผวจ.สก. เป8นประธานเป�ดโครงการฯ และบรรยายพิเศษ  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เสริมสร�างเกียรติภูมิข�าราชการ : สํานึกข�าราชการไทยไม�โกง เพ่ือร�วมสร�าง “จังหวัดสระบุรี    

ใสสะอาด” ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562  

     ผู�เข�าร�วมโครงการมีการปรับกระบวนทัศน� วัฒนธรรมและค�านิยมท่ีดี  มีความตระหนักถึง

บทบาทหน�าท่ีของตนและการทํางานในหน�วยงาน ท่ีต�องคํานึงถึงความโปร�งใส ยึดหลักคุณธรรม เห็นแก�ประโยชน�

ส�วนรวมมากกว�าประโยชน�ส�วนตน และมีการขับเคล่ือนการส�งเสริมคุณธรรมระดับหน�วยงาน อย�างเป8นรูปธรรม  มี

ความต�อเน่ือง รวมท้ังมีการจัดทําส่ือประชาสัมพันธ�ข�อกําหนดตามมาตรฐานจริยธรรม ท้ัง 7  ข�อ  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข�าราชการและบุคลากรภาครัฐจังหวัดสระบุรี ประจําป/งบประมาณ 

พ.ศ. 2562  

  ผู�เข�ารับการอบรมได�รับการส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสํานึกการเป8นข�าราชการท่ีดี  

มีการพัฒนาเครือข�ายในการทํางาน น�อมนําหลักธรรมทางศาสนา หลักการทรงงานตามศาสตร�พระราชา และหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช�ในการทํางานและการดําเนินชีวิต  และมีเครือข�ายในการขับเคล่ือนจังหวัดคุณธรรมตาม

แผนแม�บทส�งเสริมคุณธรรมแห�งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559-2564)  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    การปAองกันผลประโยชน�ทับซ�อนเสริมสร�างค�านิยมสุจริต และต�อต�านการทุจริตในการ

ปฏิบัติงาน ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562 

  ดําเนินการแล�วเสร็จ โดยดําเนินการใน 4 กิจกรรม มีผู�เข�าร�วมโครงการจํานวน 210 คน 
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เสริมสร�างความรู�ด�านการปAองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัด

สุโขทัย 

  ดําเนินการเม่ือวันท่ี 25 มิถนุายน 2562 ณ ห�องประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห�งชาต ิ

วิทยาเขตสุโขทัย  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ฝ5กอบรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการด�านการปAองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ     

มิชอบของหน�วยงานภาครัฐในจังหวัดสุโขทัย  

  ดําเนินการเม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห�องประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬา

แห�งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ฝ5กอบรมเพ่ิมทักษะการให�บริการ (Service mind) เพ่ือเสริมสร�างค�านิยมและปลูกจิตสํานึก 

ในการปฏิบัติงาน ประจําป/งบประมาณ พ.ศ.2562  

    เจ�าหน�าท่ีของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสมาชิกกลุ�มองค�กรต�างๆ ได�รับความรู�และ

เข�าใจงานการให�บริการ และให�บริการประชาชนได�อย�างรวดเร็วเสมอภาค และเป8นธรรมจากหน�วยงานภาครัฐ และมี

จิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงานด�วยความโปร�งใส  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    อบรมเพ่ือเสริมสร�างให�ความรู�ด�านการปAองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ให�กับข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ประจําป/งบประมาณ พ.ศ.2562    

    บคุลากรหน�วยงานภาครฐั องค�กรปกครองส�วนท�องถิน่ ได�รับความรู� ความเข�าใจเกี่ยวกับการประเมิน

ความเส่ียงต�อการทุจริตประพฤติมิชอบ เพ่ือประเมินความเส่ียงฯ จัดทําแผนบริหารความเส่ียงฯ รวมท้ังจัดทํามาตรการ 

ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการดําเนนิงานท่ีอาจก�อให�เกิดการทุจรติ และนาํไปปฏิบัตตินในอันท่ีจะ

มุ�งมัน่ปฏิบตัิหน�าท่ีด�วยความซื่อสัตย� สุจรติ เสมอภาค และเป8นธรรม เพ่ือสร�างความเช่ือมัน่และศรัทธาต�อประชาชน 
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    การน�อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป8นแนวทางในการดําเนินชีวิต  

  ผู�เข�าร�วมโครงการได�เข�าใจ เรียนรู� แนวทางการดํารงอยู�และการประพฤติปฏิบัติตนในทางท่ี

ควรจะเป8น โดยพ้ืนท่ีวิถีชีวิตของสังคม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู�ตามรอยพระยุคลบาทและนํามา

ประยุกต�ใช�การกับปฏิบัติตนทุกระดับเพ่ือให�เกิดการพัฒนาท่ีสมดุลและย่ังยืน และเพ่ือเสริมสร�างความจงรัก ภักดีต�อ

สถาบันพระมหากษัตริย�เทิดทูนและปกปAองสถาบันพระมหากษัตริย� มีความสมัครสมานสามัคคีในหมู�คณะ  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ส�งเสริมและพัฒนาเครือข�ายภาครัฐในการเฝAาระวังและปAองกันการทุจริต  

  ข�าราชการและบุคลากรภาครัฐมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏบัิตงิานมีความตระหนักรู�ต�อการ

ต�อต�านการทุจริตคอร�รัปช่ันและมีฐานความคิดในการรักษาประโยชน�สาธารณะ โดยกลุ�มเปAาหมาย ประกอบด�วย ข�าราชการ

และบุคลากรของหน�วยงานในจังหวัดสุราษฎร�ธานีท่ีปฏบัิตงิานด�านการปAองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

จํานวน 150 คน  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ส�งเสริมการปลุกจิตสํานึกในการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป/งบประมาณ      

พ.ศ. 2562 

    สร�างเครือข�ายภาครัฐต�อต�านการทุจริตท่ีเข�มแข็ง ในการปAองกันและปราบปรามการทุจริต      

ในภาครัฐ และเพ่ือปลุกจิตสํานึกและสร�างค�านิยมการต�อต�านการทุจริตแก�เจ�าหน�าท่ีภาครัฐ เจ�าหน�าท่ีจากหน�วยงาน

ระดับอําเภอ องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร� จํานวน 180 คน  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

 “เสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรมให�กับบุคลากรภาครัฐ” ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562   

 สร�างจิตสํานึกให�แก�บุคลากรภาครัฐในพ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร� และเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง ตระหนักถึง

ความสําคัญของภัยในการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีความรู�ความเข�าใจ ยึดม่ัน ในหลักคุณธรรม จริยธรรมและนํา

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช�ในการปฏิบัติงานให�บรรลุผลสัมฤทธ์ิ ผู�เข�าร�วมโครงการ จํานวน 60 คน 
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    การพัฒนาศักยภาพและสร�างเครือข�ายประชารัฐต�อต�านการทุจริตจังหวัดหนองคาย  

 ผู�เข�ารับการการอบรมมีความรู�ความเข�าใจ ตระหนักถึงบทลงโทษของการทุจริตคอรัปช่ัน 

สามารถนําความรู�ท่ีได�รับไปถ�ายทอดให�กับประชาชนในพ้ืนท่ี และเป8นเครือข�ายในการปAองกันและปราบปรามการทุจริต

ในพ้ืนท่ีได�  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เสริมสร�างความรู�ให�กับเจ�าหน�าท่ีของรัฐในการปAองปรามและปAองกันการทุจริตคอร�รัปชัน

จังหวัดหนองคาย 

    ผู�เข�ารับการการอบรมมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทาง

ละเมิดของเจ�าหน�าท่ีเพ่ือปAองกันการทุจริต และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด�านการจัดซื้อจัดจ�างด�วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส� ผู�เข�าร�วมโครงการจํานวน 294 คน 
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ส�งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีของรัฐยุคใหม� จังหวัดหนองบัวลําภู 

ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562  

    ผู� เข�ารับการฝ5กอบรมมีความรู�ความเข�าใจในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยมี

คุณลักษณะเป8นข�าราชการยุคใหม�ท่ียึดม่ันในความถูกต�องชอบธรรม มีคุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให�การทํางาน

บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปAาหมายของแต�ละหน�วยงาน 

163 



ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    สร�างผู�นําเฝAาระวังหมู�บ�านและชุมชนโปร�งใสไร�การทุจริต จังหวัดหนองบัวลําภู ประจําป/

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

  ผู�เข�าร�วมสัมมนาฯ ได�รับความรู�ความเข�าใจและการปลูกฝ>งจิตสํานึกท่ีดีต�อสังคม มีอุดมการณ� 

รักชาติท่ีถูกต�อง ได�รับความรู�ในด�านมาตรการปAองกันจากหน�วยงานตรวจสอบในการให�เบาะแสการทุจริตและมีความ

ม่ันใจต�อองค�กรตรวจสอบและพร�อมท่ีจะสนับสนุนการต�อต�านการทุจริตคอร�รับชันทุกรู�แบบ และมีความตั้งใจปฏิบัติ

หน�าท่ีด�วยความซื่อสัตย� สุจริต ทําให�การทุจริตของหน�วยงานภาครัฐลดลงหรือหายไปจากระบบราชการ  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ส�งเสริมคุณธรรมหลัก 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”  

  ข�าราชการและบุคลากรของส�วนราชการในจังหวัดอ�างทอง ,อําเภอ ท้ัง 7 อําเภอ รวมท้ัง 

สถานศึกษาในจังหวัด มีความรู�และเข�าใจเก่ียวกับคุณธรรมหลัก 4 ประการ และมีความสํานึกประพฤติปฏิบัติตนให�เกิด

ประโยชน�สุขต�อหน�าท่ี การงาน และการใช�ชีวิตในสังคม และสามารถถ�ายทอดความรู�และเป8นแบบอย�างให�กับผู�อ่ืนได�

ต�อไป  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    “วินัยต�อตนเองสร�างสังคมสุจริต”  

  เครือข�ายต�อต�านการทุจริต ผู�นําชุมชน ประชาชน และเยาวชนในจังหวัดอ�างทอง รับรู�และ

เข�าใจแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบของสังคมและศีลธรรมอันดี ให�ความสนใจป>ญหาการไม�มีวินัย เกิด

ความมุ�งม่ันตั้งใจท่ีจะร�วมกันแก�ไข โดยการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีดีตามระเบียบของสังคมและศีลธรรมประพฤติ และ

สามารถนําไปปฏิบัติตนเป8นผู�มีวินัยท้ังต�อตนเองและวินัยต�อสังคม เป8นแบบอย�างท่ีดีให�กับเด็ก เยาวชน และประชาชน  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ปAองกันและปราบปรามการทุจริตคอร�รัปชันและเสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรม สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดอํานาจเจริญ ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562 

  ปลูกฝ>งค�านิยม ปลุกจิตสํานึกการต�อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสร�างความ

ตระหนักรู�ถึงโทษของการทุจริตคอร�รัปชันให�แก�ข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอํานาจเจริญ 

เพ่ือนําไปใช�ในการปฏิบัติหน�าท่ีอย�างถูกต�องตามกฎหมายระเบียบท่ีเก่ียวข�อง และเสริมสร�างวัฒนธรรมและค�านิยม

สุจริตและการต�อต�านการทุจริต เพ่ือให�องค�กรเป8นองค�กรวัฒนธรรมและมีความโปร�งใสในการดําเนินงานทุกขั้นตอน  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    อํานาจเจริญร�วมใจ ต�านภัย คอร�รัปชัน ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562  

  ข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีของส�วนราชการประจําจังหวัดอํานาจเจริญ มีความรู� ความเข�าใจ

เก่ียวกับมาตรการด�านการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร� นโยบายและแผนระดับชาติสู�การปฏิบัติ     

การจัดทําแผนงานและมาตรการด�านการปAองกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562 และ

สร�างเครือข�ายประชารัฐต�อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบในพ้ืนท่ีจังหวัดอํานาจเจริญ  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    สร�างค�านิยมและปลูกจิตสํานึกต�อต�านการทุจริตจังหวัดอุดรธานี  

 ข�าราชการส�วนราชการสังกัดส�วนภูมิภาค ข�าราชการสังกัดส�วนกลาง และข�าราชการส�วนท�องถิ่น

ในจังหวัดอุดรธานี มีค�านิยม มีจิตสํานึก และมีความตระหนักรู�ในการมีส�วนร�วมในการปAองกันและปราบปรามการทุจริต 

ปรับฐานความคิดให�ข�าราชการในจังหวัดอุดรธานีสามารถแยกระหว�างผลประโยชน�ส�วนตัวและผลประโยชน�ส�วนรวม มี

จิตพอเพียง รับผิดชอบต�อสังคม และมีความละอายไม�ทนต�อการทุจริต และสร�างความเข�มแข็งในการปAองกันการทุจริต  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    สร�างระบบเฝAาระวัง และปAองกันการทุจริตเชิงรุกในหน�วยงานภาครัฐ ประจําป/งบประมาณ 

2562  

  ผู�เข�ารับการอบรม สัมมนา มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับธรรมาภิบาลในภาครัฐ เฝAาระวังและ

ปAองกันการทุจริตในเชิงรุก 
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    อบรมแนวทางการจัดซื้อจัดจ�างและการบริหารพัสดุ ประจําป/งบประมาณ 2562  

  ผูเ้ข�ารับการฝ5กอบรม สัมมนา มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ�างและการ

บริหารงานพัสดุ สามารถนําไปใช�ประโยชน�ในการปฏิบัติงานได�  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    สร�างพลังเครือข�ายร�วมใจต�านการทุจริต ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2562  

  เครือข�ายภาคประชาชน กลุ�มเปAาหมายเข�ารับการอบรม 87 คน ประกอบด�วยอาสาสมัครคุม

ประพฤติจาก 8 อําเภอ เครือข�ายยุติธรรมชุมชนเครือข�ายคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพ ชมรมจักรยานโบราณ มีแผนในการ

ปAองกันและเฝAาระวังการทุจริต 
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    การพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของข�าราชการ และบุคลากรภาครัฐในจังหวัด

อุทัยธานี  

    เครือข�ายภาครัฐท่ีเก่ียวข�องท่ีเข�ารับการอบรม จํานวน 200 คน บูรณาการความร�วมมือและ

เสริมสร�างความเข�มแข็งของเครือข�าย ผสานพลัง และทํางานเชิงรุกร�วมกันปAองกันและปราบปรามการทุจริต 

มีค�านิยมท่ีดี ร�วมคิด ร�วมต�านการทุจริต และร�อยละ ๘๐  เครือข�าย  มีภูมิคุ�มกันด�านจิตใจ ท่ีจะนําไปสู�พฤติกรรมในเชิง

สร�างสรรค�และพัฒนาระบบราชการเพ่ือประโยชน�สุขของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ประชุมเสวนาปลูกจิตสํานึก ค�านิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร�างวินัยการปAองกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จังหวัดอุบลราชธานี ป/งบประมาณ พ.ศ. 2562   

    จัดกิจกรรมภายใต�ชือ่งาน “ ปลูก DNA  อุบลโปร�งใส ปลูกจริยธรรม/วินัย ต�านภัย มีผู�เข�าร�วม

โครงการ 608 คน คิดเป8นร�อยละ 101.33 ผลสํารวจความพึงพอใจ ผู�เข�าร�วมโครงการฯ มีความพอใจในระดับมาก            

และค�อนข�างมากคิดเป8นร�อยละ 99.01  ผู�เข�าร�วมโครงการคิดว�าการจัดประชุมเสวนาคร้ังน้ีเกิดประโยชน�และคุ�มค�ามาก           
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม สําหรับบุคลากรของกรมการปกครอง ประจําป� พ.ศ. 2562  

  ข�าราชการกรมการปกครองเป"นผู�มีจิตใจท่ีดี ยึดม่ันทําส่ิงท่ีดีงามในการดํารงชีวิต และการ

ปฏิบัติงาน   
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    กรมการปกครองจิตสาธารณะ ประจําป� พ.ศ. 2562  

  ข�าราชการกรมการปกครองได�ทํากิจกรรมร1วมกัน มีความรักความสามัคคี ปลูกฝ3งการเป"นผู�ให� 

ปลูกฝ3งการทําประโยชน5เพ่ือส1วนรวมเป"นท่ีหน่ึง มีความซื่อสัตย5สุจริตมีความรักในองค5กร  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ข�าราชการต�นแบบด�านจริยธรรม (The Icon)  

  ข�าราชการกรมการพัฒนาชุมชนประพฤติและปฏิบัตหิน�าท่ีราชการตามประมวลจริยธรรม    

โดยมีข�าราชการต�นแบบด�านจริยธรรม (The Icon) เป"นแบบอย1าง  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    พัฒนาชุมชนใสสะอาด 

    1. ข�าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซื่อสัตย5 สุจริต 

    2. หน1วยงานในสังกัดมีการบริหารจัดการเป"นไปด�วยความโปร1งใส 

    3. ประชาชนเช่ือถือศรัทธาในตัวข�าราชการและเช่ือม่ันในการดําเนินงานของกรมการพัฒนา

ชุมชน 
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ส1งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเทิดพระเกียรต ิและสํานึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดชบรมนาถบพิตร ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 

    บุคลากรของกรมท่ีดินได�รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือนําไปปฏิบัติ 

ขยายผลอย1างต1อเน่ือง และเกิดภาพลักษณ5ท่ีดี เป"นการสร�างพลังความสามัคคี 
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    คัดเลือกข�าราชการกรมท่ีดิน ผู�มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด1น ประจําป� พ.ศ. 2561  

    บุคลากรของกรมท่ีดินผู�มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด1นท่ัวประเทศ ผ1านการคัดเลือก 76 คน  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ตรวจแนะนําการดําเนินการตามยุทธศาสตร5ส1งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจํากรมท่ีดิน พ.ศ. 

2560 – 2564  

    เจ�าหน�าท่ีผู�ดําเนินการตามยุทธศาสตร5ส1งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจํากรมท่ีดนิ พ.ศ. 2560 – 

2564 มีความรู�ความเข�าใจมากขึ้น  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ฝPกอบรมข�าราชการกรมท่ีดินบริการประทับใจ โปร1งใส เป"นธรรม ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562  

    จัดฝPกอบรมให�แก1ข�าราชการกรมท่ีดินในส1วนกลางและส1วนภูมิภาค จํานวน 538 คน 
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    สัมมนาการเสริมสร�างและพัฒนาความรู�ด�านการปRองกันและปรามปรามการทุจริต และส1งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  

  ผู�เข�ารับการอบรม จํานวน 102  คน ได�รับความรู� ความเข�าใจ เก่ียวกับการปRองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ส1งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และนําความรู�ท่ีได�ไปประยุกต5ใช�ในการปฏิบัติงาน  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    อบรมการจัดซื้อจัดจ�างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ     

พ.ศ. 2560 รุ1นท่ี 1  

  เข�ารับการอบรม จํานวน 105 คน สามารถปฏิบัติงานในด�านจัดซื้อจัดจ�างได�อย1างถูกต�อง    

ตาม พ.ร.บ. ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือลดความผิดพลาด และปRองกันการทุจริต  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ศึกษาดูงานส1งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทสืบสานพระราชปณิธาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรมปRองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําป� 2562  

  ผู�เข�ารับการอบรมได�รับความรู�เก่ียวกับประมวลจริยธรรม มีความเข�าใจในการปฏิบัติราชการ

ตามประมวลจริยธรรม รวมท้ังกฎหมาย ระเบียบและข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องในการปฏิบัติหน�าท่ีและการปฏิบัติตน และมี

จิตสํานึกในการปฏิบัติราชการอย1างมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิภาพ  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    อบรมพัฒนาบุคลากรสร�างจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข�าราชการกรมปRองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562  

  ผู�เข�ารับการอบรมสามารถนําความรู�และความเข�าใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี

ได�รับมาปรับปรุงกระบวนทัศน5ในการทํางาน เพ่ือประโยชน5สุขส1วนรวมได�อย1างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    พัฒนาบุคลากรกรมส1งเสริมการปกครองท�องถิ่นในการปฏิบัติราชการบนหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562  

  ข�าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ�างประจําในกรมส1งเสริมการปกครองท�องถิ่น และองค5กร

ปกครองส1วนท�องถิ่นมีจิตสํานึกในด�านคุณธรรมโปร1งใส และเศรษฐกิจพอเพียง อบรมครบแล�ว 6 รุ1น  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    อบรมหลักสูตร “ท�องถิ่นสุจริตโปร1งใส” (Local Integrity and Transparency) ประจําป�

งบประมาณ พ.ศ.2562  

    ผู�เข�ารับการอบรมมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการแก�ไขป3ญหาการทุจริตคอร5รัปช่ัน ด�วยหลัก

ความสุจริตและความโปร1งใส และสร�างผู�นําการเปล่ียนแปลงท่ีจะเป"นพลังขับเคล่ือนการปลุกจิตสํานึกเพ่ือสร�าง “สํานึก

ไทย ไม1โกง” อบรมครบแล�ว 7 รุ1น  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ลงนามประกาศเจตนารมณ5 “กปน. โปร1งใส ตรวจสอบได� ไม1ทุจริต”  

    นายวัลลภ พร้ิงพงษ5 ประธานกรรมการการประปานครหลวง พร�อมคณะกรรมการ นายปริญญา    

ยมะสมิต ผู�ว1าการการประปานครหลวง และผู�บริหาร ร1วมลงนามประกาศเจตนารมณ5 “กปน. โปร1งใส ตรวจสอบได� ไม1ทุจริต” 

เป"นป�ท่ี 4 เพ่ือแสดงเจตจํานงในการบริหารงานด�วยความซื่อสัตย5 สุจริต และมุ1งม่ันในการขับเคล่ือนงานของการประปา        

นครหลวงให�เตบิโตอย1างย่ังยืนด�วยหลักธรรมาภบิาล เพ่ือแสดงเจตจํานงในการบริหารงานด�วยความซือ่สัตย5 สุจริต และมุ1งม่ัน
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    รับเร่ืองร�องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ผ1าน QR Code  

    เพ่ิมช1องทางให�พนักงานและผู�ปฏิบัติงาน และผู�มีส1วนได�ส1วนเสียของการประปานครหลวง 

สามารถให�ข�อมูลหรือแจ�งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานและผู�ปฏิบัติงานของการประปานครหลวง

ผ1าน QR Code เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการแจ�งเร่ือง และเป"นการเผยแพร1ภาพลักษณ5ท่ีดีของการประปานครหลวง 

และส1งเสริมให�การประปานครหลวงเป"นองค5กรท่ีมีความโปร1งใสในการดําเนินงาน สามารถตรวจสอบได�   
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    จัดฝPกอบรมหลักสูตร "การดําเนินการทางวินัย และเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม"  

  ผู�อํานวยการกอง ผู�จัดการ หัวหน�างาน และพนักงานในสังกัด กปภ.เขต 2 ท่ีรับผิดชอบ

เก่ียวกับการดําเนินงานทางวินัยของพนักงาน กรณีพนักงานถูกร�องเรียนหรือกระทําผิดฐานฝeาฝfนระเบียบ ข�อบังคับ 

หรือกฎหมายของการประปาส1วนภูมิภาค สามารถดําเนินงานได�อย1างถูกต�อง และเป"นมาตรฐานเดียวกันท้ังองค5กร 

รวมท้ังต�องดําเนินการอย1างมีคุณธรรมและโปร1งใส  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    การประกาศเจตจํานง "การประปาส1วนภูมิภาค องค5กรโปร1งใส ห1างไกลทุจริต"  

  ผู�ว1าการการประปาส1วนภมิูภาค พร�อมด�วยผู�บริหารระดบัสูง ผู�บริหาร ผู�จัดการสาขาท่ัวประเทศ และ

พนักงาน ร1วมพิธีแสดงเจตจํานง "การประปาส1วนภมิูภาค องค5กรโปร1งใส ห1างไกลทุจริต" โดยมุ1งเน�นให�ความสําคัญในการบริหารงาน

อย1างมีคุณธรรมและโปร1งใส และเสริมสร�างวัฒนธรรมองค5กรให�พนักงานทุกคนปฏบัิตงิานอย1างซือ่สัตย5สุจริต พร�อมลงนามพันธ

สัญญาร1วมมือขบัเคล่ือน กปภ. เพ่ือบรรลุสู1วิสัยทัศน5 ก�าวสู1 PWA 4.0 อย1างม่ันคงและย่ังยืน  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ประกาศเจตจํานงต1อต�านการทุจริตทุกรูปแบบ  

    จัดงานประกาศเจตจํานงสุจริตใน การบริหารงานอย1างโปร1งใสของการ ไฟฟRานครหลวง 

นําโดยหัวหน�าหน1วยงาน พร�อมพนักงาน ร1วมกันประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานอย1างโปร1งใส รวมท้ังส้ิน      

57 หน1วยงาน โดยมีการบรรยายพิเศษในเร่ืองการ บริหารงานสุจริต โปร1งใส ไร�คอร5รัปชัน ให�แก1ผู�บริหารและหัวหน�า

หน1วยงาน  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    อบรมให�ความรู�เก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง  

    จัดอบรมให�ความรู�เก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ได�แก1 1) การขัดกันระหว1างผลประโยชน5     

ส1วนตนและประโยชน5ส1วนรวม 2) พ.ร.บ.เก่ียวกับการเสนอราคาต1อหน1วยงานภาครัฐ (กฎหมายว1าด�วยความผิดเก่ียวกับ

การฮั้ว) พ.ศ. 2542 3) พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว1าด�วยการปRองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และ 4) 

มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    เสริมสร�างวัฒนธรรมในการสร�างสังคมท่ีไม1ทนต1อการทุจริต  

    เผยแพร1คลิปวีดิโอ รณรงค5ต1อต�านการทุจริต ผ1านช1องทาง ภายใน เช1น Meainet MEATV    

เสียงตามสาย และติดโปสเตอร5ในทุกท่ีทํา การการไฟฟRานครหลวงเขตต1างๆ และ ภายนอก เช1น เว็บไซต5 mea.or.th 

Youtube เป"นต�น  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ตรวจสอบกระบวนงานท่ีมีโอกาสเกิดทุจริตและเผยแพร1ประเด็น ตรวจพบทางเว็บไชต5  

    ตรวจสอบกระบวนงานท่ีมีโอกาสเกิดทุจริต จํานวน 1 กระบวนงาน คือ กระบวนงานการตรวจ

นับเงินสดในคลังเงิน และเผยแพร1ประเด็นการตรวจพบ ผ1านทางเว็บไซต5ของหน1วยงานแล�ว  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    แผนงานเสริมสร�างการกํากับดูแลกิจการท่ีดี วัฒนธรรมและค1านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม 

ความโปร1งใส และการต1อต�านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control)  

  การประเมินผลการตระหนักรับรู�การเสริมสร�าง การกํากับดูแลกิจการท่ีดี วัฒนธรรมและ 

ค1านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความ โปร1งใส และการต1อต�านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (CG Testing) จะเร่ิม

ดําเนินการใน ไตรมาสท่ี 4/2562  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    แผนงานยกระดับการดําเนินงานด�านความโปร1งใสของการไฟฟRาส1วนภูมิภาค  

    จัดกิจกรรมเครือข1ายการไฟฟRาส1วนภูมิภาคโปร1งใส อย1างน�อยป�ละ 2 คร้ัง (สํานักงาน ใหญ1/  

การไฟฟRาส1วนภูมิภาคเขต) ดําเนินการแล�วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

  เป"นไปตามวัตถุประสงค5 
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
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    WMA CG DAY ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 “ปลุกจิตสํานึกต1อต�านทุจริต พัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน"  

  เป"นการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝ3ง สร�างความรู� ความเข�าใจของพนักงานถึงการมีส1วนร1วม        

ในการขับเคล่ือนองค5กรท่ีมีความโปร1งใสภายใต�หลักธรรมาภิบาล และนโยบายการปRองกันและปราบปรามการทุจริต   

ซึ่งเป"นพ้ืนฐานสําคัญในการสร�างองค5กรให�เติบโตอย1างย่ังยืน  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 
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    "เรียนรู�ตามศาสตร5พระราชา” ณ  โครงการศึกษาทดลองการแก�ไขป3ญหาดินเปร้ียวอันเน่ือง   

มาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก  

  เสริมสร�างทัศนคติ ค1านิยม ความซื่อสัตย5สุจริต กระตุ�นจิตสํานึกให�พนักงานเกิดการ

เปล่ียนแปลงแนวความคิดและพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตและการอยู1ร1วมกันในสังคมบนพ้ืนฐานของหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเอ้ือต1อการพัฒนาประเทศชาติและสังคมโดยรวมอย1างย่ังยืน พร�อมส1งผ1านให�คนรุ1นหลังต1อไป  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

 

    ติดตามการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตาม

หลักสูตรโตไปไม1โกงและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

  นักเรียนทุกคนได�รับการสอดแทรกเน้ือหาการเรียน ตามหลักสูตร “โตไปไม1โกง” ส1งผลให�

นักเรียนเป"นผู�มีความเสียสละ เห็นผลประโยชน5ส1วนรวมมากกว1าประโยชน5ส1วนตัว  
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    การดําเนินการตามมาตรการเสริมสร�างธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนาภาพลักษณ5และประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของหน1วยงาน  

  หน1วยงานและส1วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครบริหารความเส่ียงด�านการทุจริตตาม     

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาแผนการบริหารความเส่ียงด�านการทุจริตของหน1วยงาน โดยแนบเอกสาร 

หรือหลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผลท่ีแสดงให�เห็นว1ามีการดําเนินการตามแผนการจัดการความเส่ียงของ    

แต1ละความเส่ียงและป3จจัยเส่ียง  

203 
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    พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน เพ่ือการบริการประชาชน หลักสูตร        

“การสร�างสังคมไม1ทนต1อการทุจริตเพ่ือสร�างรากฐานให�บุคลากรเมืองพัทยามีมาตรฐานทางจริยธรรม”    

    1) บุคลากรเมืองพัทยามีภูมิคุ�มกันจากการทุจริต และมีรากฐานด�านจริยธรรมในการปRองกัน 

การทุจริตในทุกระดับ 2) บุคลากรเมืองพัทยามีมาตรฐานความถูกต�อง และยึดม่ันในคุณธรรมเพ่ือการต1อต�านการทุจริต

แก1สังคม องค5กร และส1วนรวมอย1างเข�มแขง็ และ 3) บุคลากรเมืองพัทยาได�แลกเปล่ียนความคิด ทัศนคต ิและประสบการณ5

ในการปฏบัิตงิาน สามารถให�ข�อเสนอแนะเพ่ือแก�ไขป3ญหาร1วมกัน เพ่ือสร�างความเข�มแขง็ และปรองดองภายในองค5กร  
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ผลการดําเนินงาน ........................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 
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    ฝPกอบรมและเผยแพร1ความรู�ด�านการพัสดุ และทัศนศึกษาดูงาน ประจําป� 2562  

    ผู�เข�าร1วมโครงการได�รับความรู� ความเข�าใจ แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย       

ท่ีถูกต�อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพในงานด�านพัสดุ และได�เพ่ิมพูนความรู�และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานได�อย1าง

สอดคล�องกับระเบียบฯ ท่ีกําหนด สามารถปRองกันการเกิดการทุจริตในองค5กรเบ้ืองต�น มีปฏสัิมพันธ5กันมากขึน้              

มีการปรับเปล่ียนทัศนคติและค1านิยมท่ีดีในการปฏิบัติงานร1วมกันอย1างสร�างสรรค5เพ่ือบรรลุเปRาหมายการปฏิบัติงาน  
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    เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือปRองกันการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในหน1วยงานของรัฐ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562  

    ดําเนินการ 2 รุ1น โดยรุ1นท่ี 1 สําหรับผู�ตรวจราชการ และบุคลากรสนับสนุนการตรวจราชการ 

รุ1นท่ี 2 สําหรับหน1วยงานรับการตรวจราชการ และหน1วยงานท่ีเก่ียวข�อง  บุคลากรท่ีเก่ียวข�องทราบแนวทางการตรวจ

ราชการท่ีเป"นไปในทิศทางเดียวกัน มีความรู�ทักษะการปฏิบัติ งานท่ีทันสมัยเป"นป3จจุบันไปปรับใช�ในการปฏิบัติงาน และ

เสริมสร�างเครือข1ายการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทยท่ีเข�มแข็ง  
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    บูรณาการต1อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามหลักธรรมาภิบาลกับการบังคับใช�กฎหมาย 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562  

 มีผู�เข�ารับการอบรมจากสํานักงานจังหวัด หน1วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หน1วยงานระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน 170 คน 
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โครงการ/กิจกรรม ........................................................................................................................................... 
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    ส1งเสริมคุณธรรมผู�ตรวจสอบภายในให�มีความเป"นมืออาชีพในการปRองปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในหน1วยงานภาครัฐ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562  

  จัดฝPกอบรมเป"น 2 รุ1น แบ1งกลุ1มเปRาหมายเป"น รุ1นท่ี 1 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/

ชํานาญการ จํานวน 160 คน ผลการประเมินโครงการในภาพรวม ร�อยละความพึงพอใจ 86.20 อยู1ในระดับดีมาก และ

รุ1นท่ี 2 นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ จํานวน 180 คน ผลการประเมินโครงการในภาพรวม ร�อยละ

ความพึงพอใจ 87.50      
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 1. การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 
  คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได�มีการจัดประชุมฯ จํานวน 4 ครั้ง โดยมีผล           
การดําเนินการ ดังนี้ 
  1. การประชุม ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2562 สาระสําคัญของการประชุม ให�จัดทําประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายการต1อต�านการรับสินบน เพ่ือป3องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเรื่อง มาตรการป3องกัน
ผลประโยชน6ทับซ�อนในหน1วยงาน และให�ประชาสัมพันธ6ประกาศดังกล1าวผ1านสื่อต1าง ๆ เพ่ือให�บุคคลภายนอกได�รับทราบแนวทาง/
มาตรการ ดังกล1าว เพ่ือเป:นการป3องกันและเฝ3าระวังจากบุคคลภายนอก 
  2. การประชุม ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562 สาระสําคัญของการประชุม ให�นําพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 เผยแพร1ประชาสัมพันธ6อย1างต1อเนือ่ง เพ่ือสร�างการรับรู�และเตือนให�ข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีของรัฐ      
พึงประพฤติตนอย1างเหมาะสม ถูกต�อง และดีงาม เช1น การเผยแพร1ในกลุ1ม Line ผู�บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู�ว1าราชการจังหวัด 
ประกาศเสียงตามสาย เป:นต�น 
  3. การประชุม ครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2562 สาระสําคัญของการประชุม เห็นชอบแนวทาง        
การคัดเลือกบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือยกย1องเป:นผู�มีจริยธรรมดีเด1น เพ่ือสรรหาบุคลากรในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ท้ังในส1วนกลางและส1วนภูมิภาคท่ีมีความประพฤติปฏิบัติท่ีดีงามอยู1บนพ้ืนฐานของคุณธรรมและ
จริยธรรม เป:นผู�ยึดม่ันในคุณธรรมศีลธรรมอันดี 
  4. การประชุม ครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2562 สาระสําคัญของการประชุม เห็นชอบให�ดําเนินการ
ประชาสัมพันธ6เก่ียวกับงานด�านจริยธรรมอย1างต1อเนื่อง โดยการจัดทําโปสเตอร6ประชาสัมพันธ6เก่ียวกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จรยิธรรม พ.ศ. 2562 เผยแพร1ให�หน1วยงานในสงักัด สป.มท. และจังหวัดได�รับทราบ 
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 2. แนวทางการคัดเลือกบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือยกย.องเป/นผู2มีจริยธรรมดีเด.น 
  สํานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได�เล็งเห็น 
ความสําคัญของการส1งเสริมและสนับสนุนให�ข�าราชการในสังกัดได�ตระหนักถึงความมีเกียรติ ศักด์ิศรีของการเป:นข�าราชการท่ีดี           
มีจิตสํานึกอยู1บนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม มีการประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท ตลอดจนมีการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 จึงได�จัดทําแนวทางการคัดเลือกบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือยกย1องเป:นผู�มีจริยธรรมดีเด1น สําหรับดําเนินการในปLงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่ึงหลักเกณฑ6ประกอบด�วย 
  1. พฤติกรรมท่ีแสดงให�เหน็ชดัเจนในการประพฤติปฏบัิติตน 2563ด�วยความซ่ือสตัย6สจุรติและมีศีลธรรมอันดี 
      1) การดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      2)  การปฏิบัติงานท่ีมุ1งหวังผลประโยชน6ส1วนรวมมากกว1าประโยชน6ส1วนตน 
      3) อุทิศตนอย1างเต็มความสามารถและทุ1มเทในการปฏิบัติงาน 
  2. คติพจน6ท่ียึดถือในการปฏิบัติงาน 
  3. ปณิธานความดีท่ีจะปฏิบัติต1อไป 

 3. แผนแม.บทส.งเสริมคุณธรรมแห.งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) 
  แผนแม1บทส1งเสริมคุณธรรมแห1งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) เป:นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการส1งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย โดยการบูรณาการจากทุกภาคส1วนของสังคม ตามแนวทาง “ประชารัฐ” เพ่ือให�เกิดประโยชน6สูงสุด        
ต1อประชาชน ภายใต�วิสัยทัศน6 “สังคมไทยมีคุณธรรม เน2นรากฐานท่ีสําคัญในการดํารงชีวิต สืบสานความเป/นไทยอยู.ร.วมกันด2วย
ความสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย.างย่ังยืน” ซ่ึงประกอบด�วยยุทธศาสตร6และแนวทาง            
การดําเนินงานท่ีทุกภาคส1วนของสังคมจะต�องนําไปดําเนินการ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร>ท่ี 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร�างคุณธรรมในสังคมไทย โดยให�ความสําคัญกับการสืบสานความ
เป:นไทย และยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย6 มีภูมิคุ�มกันท่ีดี 
  ยุทธศาสตร>ท่ี 2 สร�างความเข�มแข็งในระบบการบริหารจัดการด�านการส1งเสริมคุณธรรมให�เป:นเอกภาพ โดยให�
ความสําคัญกับการสร�างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด�านการส1งเสริมคุณธรรมให�มีความเข�มแข็งการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การดําเนินงานส1งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย และเสริมสร�างความเป:นเอกภาพให�แก1สังคมไทยด�วยคุณธรรม 
  ยุทธศาสตร>ท่ี 3 สร�างเครือข1ายความร1วมมือในการส1งเสริมคุณธรรม โดยให�ความสําคัญกับการผนึกกําลังทุก      
ภาคส1วน โดยเฉพาะในสังคมใหม1ซ่ึงเป:นสังคมดิจิทัล เร็ว แรง และเปลี่ยนแปลงอย1างฉับพลัน ให�มีส1วนร1วมในการส1งเสริมคุณธรรมในทุก
กลุ1มเป3าหมาย 
  ยุทธศาสตร>ท่ี 4 ส1งเสรมิให�ประเทศไทยเป:นแบบอย1างด�านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยให�
ความสําคัญกับการส1งเสรมิให�ประเทศไทยเป:นแบบอย1างในการสร�างความร1วมมือด�านคุณธรรมในประชาคมอาเซียน 

 4. การดําเนนิงานตามแผนแม.บทส.งเสรมิคณุธรรมกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ภายใต2แผนแม.บทส.งเสรมิ
คณุธรรมแห.งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) 

  กระทรวงมหาดไทยได�ขับเคลื่อนแผนแม1บทส1งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564 ภายใต�
วิสัยทัศน6 “ชาวมหาดไทยดํารงตนบนหลักคุณธรรม ปฏิบัติหน�าท่ีภายใต�จริยธรรมองค6กร เพ่ือประโยชน6สุขของประชาชน” โดยจัดทํา
แผนปฏิบัติการส1งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงมีโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร6           
การขับเคลื่อนแผนแม1บทฯ จํานวน 73 โครงการ ดังนี้   
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการส.งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562  
ภายใต2แผนแม.บทส.งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 

 
 

 5. การประเมินองค>กร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต2แผนแม.บทส.งเสริมคุณธรรมแห.งชาติ ฉบับท่ี 1 
(พ.ศ. 2559 - 2564) 
  1. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะฝWายเลขานุการในคณะกรรมการส1งเสริมคุณธรรมแห1งชาติ ได�แจ�ง
กระทรวงมหาดไทยทบทวนผลการประเมินตนเองขององค6กรและจังหวัดคุณธรรม โดยให�ดําเนินการประเมินตามตัวชี้วัดและเกณฑ6    
การประเมินตามคู1มือส1งเสริมและพัฒนาองค6กร ชุมชน อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม และแนวทางการส1งเสริมและพัฒนาองค6กรและ
จังหวัดคุณธรรม ในปL 2562 เพ่ือนําเสนอผลการประเมินต1อคณะอนุกรรมการคัดเลือกองค6กร ชุมชน หน1วยงาน และจังหวัดคุณธรรม 
และคณะกรรมการส1งเสริมคุณธรรมแห1งชาติพิจารณาและประกาศยกย1องเชิดชูเกียรติองค6กร ชุมชน หน1วยงาน และจังหวัดคุณธรรม 
  2. กระทรวงมหาดไทยแจ�งหน1วยงานในสังกัดและจังหวัดทุกจังหวัดทบทวนผลการประเมินตนเองขององค6กรและ
จังหวัดตามหลักเกณฑ6ดังกล1าว และจัดประชุมคณะอนุกรรมการส1งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี          

ประเด็นยุทธศาสตร> กลยุทธ> 
จํานวน
โครงการ 

ยุทธศาสตร>ท่ี 1 วางระบบ
รากฐานการเสริมสร2าง
คุณธรรมในสังคมไทย 

กลยุทธ6ท่ี 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร�างคุณธรรมของสถาบันครอบครัว 5 
กลยุทธ6ท่ี 2 วางระบบรากฐานการเสริมสร�างคุณธรรมของสถาบันศาสนา 2 

กลยุทธ6ท่ี 3 วางระบบรากฐานการเสริมสร�างคุณธรรมของสถาบันเศรษฐกิจ 3 

กลยุทธ6ท่ี 4 วางระบบรากฐานการเสริมสร�างคุณธรรมของสถาบันทางการเมือง 
การปกครอง (ภาคราชการและภาคการเมืองทุกระดับ) 

4 

กลยุทธ6ท่ี 5 วางระบบรากฐานการใช�วัฒนธรรมไทยเป:นฐานรากในการ
เสริมสร�างคุณธรรม 

2 

กลยทุธ6ท่ี 6 วางระบบรากฐานการใช�สือ่มวลชนเป:นเครือ่งมือในการส1งเสรมิคุณธรรม 3 

กลยุทธ6ท่ี 7 วางระบบรากฐานการเสริมสร�างคุณธรรมในภาควิชาชีพ 3 

รวม 22 
ยุทธศาสตร>ท่ี 2 สร2างความ
เข2มแข็งในระบบการบรหิาร
จดัการด2านการส.งเสรมิ
คณุธรรมให2เป/นเอกภาพ 

กลยุทธ6ท่ี 1 สร�างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด�านส1งเสริมคุณธรรมและ 
เสริมสร�างความเป:นเอกภาพแก1สถาบัน/องค6กรในสังคม 

18 

กลยุทธ6ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู�ทําหน�าท่ีในการส1งเสริมคุณธรรม 15 
กลยุทธ6ท่ี 3 เสริมสร�างความเป:นเอกภาพด�วยคุณธรรม 3 

รวม 36 

ยุทธศาสตร>ท่ี 3 สร2าง
เครือข.ายความร.วมมือ 
ในการส.งเสริมคุณธรรม 

กลยุทธ6ท่ี 1 สร�างและขยายเครือข1ายการขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกภาคส1วน 8 

กลยุทธ6ท่ี 2 พัฒนาเครือข1ายขับเคลื่อนคุณธรรม 4 
กลยุทธ6ท่ี 3 ส1งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข1ายทุกภาคส1วนในการดําเนินงาน
ด�านคุณธรรม 

2 

รวม 14 
ยุทธศาสตร>ท่ี 4 ส.งเสริมให2
ประเทศไทยเป/นแบบอย.าง 
ด2านคุณธรรมในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก 

กลยุทธ6ท่ี 1 เสริมสร�างความร1วมมือระหว1างประชาคมอาเซียนในด�านการอยู1
ร1วมกัน อย1างเอ้ืออาทร แบ1งปYน มีจิตสาธารณะ เพ่ือโลกและประเทศชาติ 

1 

รวม 1 

212 



 

18 มิถุนายน 2562 โดยมีมติเห็นชอบให�ทบทวนผลการประเมินตนเอง เพ่ือให�สามารถตอบตัวชี้วัดและเกณฑ6การประเมินต้ังแต1      
ระดับต�น คือ ระดับส1งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม จนถึงระดับคุณธรรมต�นแบบ ในแต1ละระดับได�อย1างเป:นรูปธรรม  
  3. ศูนย6ปฏิบัติการต1อต�านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ในฐานะฝWายเลขานุการคณะอนุกรรมการส1งเสริม
คุณธรรมกระทรวงมหาดไทยได�รายงานผลการส1งเสริมและพัฒนาองค6กรคุณธรรม จํานวน 11 แห1ง และผลการส1งเสริมและพัฒนา
จังหวัดคุณธรรม จํานวน 63 จังหวัด ไปยังกรมการศาสนา เพ่ือนําเสนอคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค6กร หน1วยงานและจังหวัด 
และคณะกรรมการส1งเสริมคุณธรรมแห1งชาติ พิจารณาผลการประเมินและประกาศยกย1องเชิดชูเกียรติต1อไป 

 7. โครงการเสริมสร2างคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนาสู.การเป/นองค>กรคุณธรรม กระทรวงมหาดไทย ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.2562 
  ศูนย6ปฏิบัติการต1อต�านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ดําเนินโครงการเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนา    
สู1การเป:นองค6กรคุณธรรม กระทรวงมหาดไทย ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระหว1างวันท่ี 25 - 26 กรกฎาคม 2562               
ณ กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค6เพ่ือเพ่ิมพูนความรู� ความเข�าใจ ทักษะ ด�านคุณธรรม จริยธรรม           
แก1บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยให�สามารถนํามาประยุกต6ใช�ในการปฏิบัติงานได�อย1างเหมาะสมกับบทบาทและภารกิจของ
หน1วยงาน รวมท้ังสร�างเครือข1ายความร1วมมือในการส1งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เ พ่ือร1วมขับเคลื่อนหน1วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยให�เป:นองค6กรคุณธรรม ตามแผนแม1บทส1งเสริมคุณธรรมแห1งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) มีผู�เข�าร1วม
โครงการ จํานวน 50 คน ซ่ึงกิจกรรมประกอบด�วยการอบรมให�ความรู�โดยรับฟYงการบรรยายจากผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู� ความสามารถ 
และประสบการณ6ด�านการส1งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีและองค6กรท่ีได�รับการคัดเลือกเป:นต�นแบบการ
ส1งเสริมคุณธรรมจากกระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือสร�างการรับรู�และเห็นถึงความสําคัญของการเป:นองค6กรคุณธรรม สามารถนําองค6ความรู�
มาพัฒนาหรือต1อยอดการพัฒนาองค6กรให�เป:นองค6กรคุณธรรม ตามแผนแม1บทส1งเสริมคุณธรรมแห1งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) 
โดยมี นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู�ว1าราชการจังหวัดราชบุรี นางนภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี นายจรูญ ศิริสรณ6 
กรรมการบริหารบริษัท ริกิ การ6เม�นส6 จํากัด และผู�นําชุมชนในตําบลเจ็ดเสมียน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มาถ1ายทอดความรู�และ
ประสบการณ6ด�านการส1งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให�แก1ผู�เข�าร1วมโครงการ 
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  กระทรวงมหาดไทยให�ความสําคัญกับภารกิจด�านการป�องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ
ส$งเสริมคุณธรรม จริยธรรมมาอย$างต$อเนื่อง โดยในป+งบประมาณ พ.ศ. 2563 จะดําเนินการตามยุทธศาสตร2ชาติ แผนงานระดับ 2 ท่ี
เก่ียวข�อง นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และมุ$งเน�นการบูรณาการ กลไกการขับเคลื่อนในระดับพ้ืนท่ี ได�แก$ กลไกศูนย2
ปฏิบัติการต$อต�านการทุจริตจังหวัด (ศปท.จังหวัด) คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ เครือข$ายต$าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ในภารกิจการป�องกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ และงานส$งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 

 1. การป�องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
   1.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการด�านการป�องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. 
2563 โดยการวิเคราะห2บริบท สภาพแวดล�อมด�านการป�องกัน ปราบปรามการทุจริต และการส$งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของกระทรวง- 
มหาดไทย ด�วยการนําข�อมูลจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับปAญหาการทุจริตในพ้ืนท่ี           
แนวทางการป�องกัน แก�ไขปAญหาดังกล$าว รวมท้ังการศึกษาและเก็บข�อมูลด�วยวิธีการต$าง ๆ เพ่ือจัดทําแนวทางการดําเนินโครงการ
ภายใต�แผนปฏิบัติการด�านการป�องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ เพ่ือให�มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมเปEนไปในทิศทางเดียวกัน มุ$งแก�ไข
ปAญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี และบังเกิดผลเปEนรูปธรรมยิ่งข้ึน 
   1.2 การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต$อการทุจริตประพฤติมิชอบของส$วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และจังหวัด ประจําป+ 2563 ครอบคลุมในประเด็น 1) การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 2) ความโปร$งใสของการใช�อํานาจและตําแหน$ง
หน�าท่ี และ 3) ความโปร$งใสของการใช�จ$ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ และจังหวัดให�ประเมินความเสี่ยงต$อ
การทุจริต โดยคัดเลือกโครงการตามงบพัฒนาจังหวัด/กลุ$มจังหวัด ท่ีได�รับงบประมาณสูงหรือเปEนโครงการท่ีมีความสําคัญส$งผลกระทบ
ในวงกว�าง  
   1.3 การพัฒนาระบบฐานข�อมูลการร�องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยให�มีระบบยิ่งข้ึนและเปEนไปตามประเภท
ของเรื่องร�องเรียน รวมท้ังวิเคราะห2สาเหตุของปAญหา เพ่ือนําไปพัฒนางานด�านการป�องกันการทุจริตได�ตรงกับสาเหตุของปAญหายิ่งข้ึน 
   1.4 การพัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการต$อต�านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด�านการป�องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ผ$านระบบออนไลน2  
   1.5 การส$งเสริมแนวทางการทํางานโดยเน�นหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ประกอบด�วย หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร$งใส หลักการมีส$วนร$วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ�มค$า โดยการดําเนินโครงการ/กิจกรรม     
ต$าง ๆ ร$วมกับทุกหน$วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดอย$างต$อเนื่อง 
   1.6 การให�ความสําคัญกับการแก�ปAญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ$งเน�นเรื่อง การบริหารงบประมาณท่ีมี
ความโปร$งใสและเปEนไปตามข้ันตอน/ระเบียบต$าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
 2. งานส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
    2.1 การขับเคลื่อนภารกิจด�านการส$งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 2.2 การสร�างการรับรู�และการเผยแพร$พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ด�วยวิธีการ ช$องทางและ
สื่อประเภทต$าง ๆ อย$างต$อเนื่อง และเตรียมการจัดทําข�อกําหนดจริยธรรมเพ่ือใช�บังคับกับเจ�าหน�าท่ีของรัฐของกระทรวงมหาดไทยตาม
พระราชบัญญัติดังกล$าว 
   2.3 การคัดเลอืกบุคลากรในสงักัดสํานกังานปลดักระทรวงมหาดไทยเพ่ือยกย$องเปEนผู�มีจรยิธรรมดีเด$น ประจําป+ 2563  
    2.4 การขับเคลื่อนการส$งเสริมคุณธรรมตามแผนปฏิบัติการส$งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ตามแผนแม$บท
ส$งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564 เพ่ือให�เปEนไปตามกรอบแนวทางดําเนินการของแผนแม$บทส$งเสริมคุณธรรม
แห$งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)  
    2.5 การจัดทําแผนปฏิบัติการส$งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. 2563 อย$างต$อเนื่อง 
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ท่ีปรึกษา 
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นายพรพจน2 เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   หัวหน�าศูนย2ปฏิบัติการต$อต�านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย 
นายชานน วาสิกศิริ ผู�ช$วยปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
คณะผู)จัดทํา 

 1. น.ส.รัตนา สรภูมิ  ผู�อํานวยการศูนย2ปฏิบัติการต$อต�านการทุจริต  
2. น.ส.นนทญา หงษ2รัตน2  นักวิเคราะห2นโยบายและแผนชํานาญการ  
3. น.ส.ธิดารัตน2 พิศไหว  นักวิเคราะห2นโยบายและแผนชํานาญการ  
4. น.ส.ประกายแก�ว ใจเดียว นักวิเคราะห2นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
5. น.ส.ทัศนีย2 เอ่ียมเอม  เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
6. น.ส.จันจริา  เกตุมณี เจ�าหน�าท่ีสนับสนุนงานมหาดไทย  
7. น.ส.ยวุดี  กอบุญ เจ�าหน�าท่ีสนับสนุนงานมหาดไทย 

� 

243 


