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ส�วนที่ 1 ความสอดคล�องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร�นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย 

1.1 ยุทธศาสตรชาติว�าด�วยป�องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 วิสัยทัศน 

 “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต�านทุจริต  (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
 

 คําอธิบายวิสัยทัศน 
 ประเทศไทยในระยะ 5 ป�ข�างหน�า จะมุ�งสู�การเป�นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป�นสังคมมิติใหม�ที่ประชาชนไม�เพิกเฉยต�อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได�รับ
ความร�วมมือจากฝ0ายการเมือง หน�วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ3รักษาผลประโยชน3ของชาติและประชาชน เพื่อให�ประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด�านความ
โปร�งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 พันธกิจ     

 “สร�างวัฒนธรรมต�อต�านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส�วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป�องกันและปราบปรามการทุจริต     
ทั้งระบบ ให�มีมาตรฐานสากล” 

 เป�าประสงคเชิงยุทธศาสตร  
 ประเทศไทยได�รับการประเมินดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย ไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 

 วัตถุประสงคหลัก  
 1. สังคมมีพฤติกรรมร�วมต�านการทุจริตในวงกว�าง  
 2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ�งต�านการทุจริตในทุกภาคส�วน  
 3. การทุจริตถูกยับยั้งอย�างเท�าทันด�วยนวัตกรรม กลไกปSองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช�กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป�นธรรม และได�รับความร�วมมือจากประชาชน  
 5. ดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค�าคะแนน ในระดับที่สูงขึ้น 
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 ยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตร3มีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานด�านการปSองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตร3การดําเนินงานหลักออกเป�น         
6 ยุทธศาสตร3 ดังนี้  
 1. สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต  
 2. ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริต 
 3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 4. พัฒนาระบบปSองกันการทุจริตเชิงรุก 
 5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
 6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perc



3 

 

 กลยุทธที่ 2  ส�งเสริมให�มีระบบและกระบวนการกล�อมเกลาทางสังคมเพื่อต�านทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ3 

 1. กล�อมเกลาทางสังคมในทุกช�วงวัยตั้งแต�ปฐมวัย เพื่อสร�างพลเมืองที่ดี 
 2. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู�สําหรับทุกช�วงวัยตั้งแต�ปฐมวัย 
 3. พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 
 4. การใช�เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 5. การเสริมบทบาทการกล�อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค3กรวิชาชีพ   
 6. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป�นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

 กลยุทธที่ 3  ประยุกต3หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป�นเครื่องมือต�านทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ3 

 1. นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช�ในการกล�อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต�อต�านการทุจริต 
 2. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนําเสนอ/รูปแบบการปSองกันการทุจริตตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ 
 3. พัฒนาระบบและจัดการองค3ความรู�การปSองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธที่ ๔  เสริมพลังการมีส�วนร�วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส�วนเพื่อต�อต�านการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ3 
 1. สร�างชุมชนเฝSาระวัง ต�อต�านทุจริต    
 2. สร�างความตื่นตัวในการแสดงออกต�อเหตุการณ3ทางสังคมที่ผิดต�อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย และผลักดันให�เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) 
และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข�อเท็จจริงและเหตุผล 
 3. บูรณาการทุกภาคส�วนเพื่อต�อต�านการทุจริต 

 ยุทธศาสตรที่ ๒ “ยกระดบัเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริต” 
 คําอธิบาย 
 จากสถานการณ3ความขัดแย�งในสังคมไทยในห�วงระยะกว�าทศวรรษที่ผ�านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข�อเรียกร�องหรือประเด็นการชุมนุมประท�วงของประชาชนทุกกลุ�ม   
ทุกฝ0ายที่มีต�อทุกรัฐบาลที่ผ�านมา จะเห็นได�ว�าประชาชนทุกกลุ�มทุกฝ0ายต�างมีข�อเรียกร�องที่สอดคล�องร�วมกันประการหนึ่งคือ การต�อต�านการทุจริตของรัฐบาลและเจ�าหน�าที่รัฐ     
อาจกล�าวได�ว�าป̂ญหาการทุจริตนั้นเป�นเสมือนศูนย3กลางของป̂ญหาความขัดแย�งทั้งมวลของสังคมไทยในห�วงเวลากว�าหนึ่งทศวรรษที่ผ�านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจํานง            
ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ�มทุกฝ0ายที่ไม�ยอมรับและไม�อดทนต�อการทุจริตประพฤติมิชอบไม�ว�าจะเป�นรัฐบาลใดก็ตาม ย�อมสะท�อนให�เห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอันแน�วแน�
ของประชาชนไทยทุกกลุ�มทุกฝ0าย ที่ต�องการให�การบริหารราชการแผ�นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าที่รัฐเป�นไปด�วยความโปร�งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ
ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับป̂จจุบันก็ตอบรับต�อเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการต�อต�านการทุจริตอย�างเห็นได�ชัดเจน โดยปรากฏทั้งในส�วนคําปรารภอันเป�นส�วนแสดง
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เจตนารมณ3ของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏทั้งในส�วนเนื้อหาสาระในหมวดต�าง ๆ อันเป�นการจัดโครงสร�างและระเบียบทางการเมืองการปกครองที่นําไปสู�การสร�าง
สังคมที่โปร�งใสปราศจากการทุจริต ซึ่งร�างรัฐธรรมนูญฉบับป̂จจุบันสะท�อนให�เห็นได�อย�างชัดเจน ถึงความเห็นพ�องต�องกันว�าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยที่ผ�านมามิได�มี
เสถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบร�อยเป�นเพราะผู�นําไม�นําพาหรือไม�นับถือยําเกรงกฎเกณฑ3การปกครองบ�านเมือง ทุจริตฉ�อฉลหรือบิดเบือนอํานาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได�มีการวางกลไก
ปSองกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข�มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให�ผู�บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลได�เข�ามามีอํานาจในการปกครอง
บ�านเมืองหรือเข�ามาใช�อํานาจตามอําเภอใจ 
 ดังนั้น เพื่อเป�นการสนองตอบต�อเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตอันแน�วแน�ของประชาชน ที่ปรากฏให�เห็นอย�างเด�นชัดในห�วงเวลากว�าหนึ่งทศวรรษที่ผ�านมา
ให�ดํารงอยู�อย�างต�อเนื่อง และเพื่อเป�นการสนองตอบต�อเจตนารมณ3ของรัฐธรรมนูญฉบับป̂จจุบัน ยุทธศาสตร3ชาติว�าด�วยการปSองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 จึงได�
กําหนดให�มียุทธศาสตร3การนําเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตไปสู�การปฏิบัติอย�างเป�นรูปธรรมและสอดคล�องเป�นหนึ่งเดียวกัน โดยเป�นยุทธศาสตร3ที่มุ�งเน�นให�
ประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจตจํานงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต�อต�านการทุจริตไปสู�การปฏิบัติของทุกภาคส�วนอย�างเป�นรูปธรรมและมีความเห็นพ�องสอดคล�องเป�น
เดียวหนึ่งกัน อันจะเป�นส�วนหนึ่งในการสร�างสังคมไทยให�มุ�งสู�สังคมที่มีค�านิยมร�วม ในการต�อต�านการทุจริต อันเป�นเจตจํานงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับป̂จจุบันที่มุ�งแก�ไข
ป̂ญหาการเมืองการปกครองไทยให�เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร�อยในท�ายที่สุด 
 ยุทธ3ศาสตร3ที่ 2 กําหนดกลยุทธ3 และแนวทางตามกลยุทธ3 ดังนี้ 
 กลยุทธ 
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 กลยุทธที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด�านการปSองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให�ได�รับการจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําป�ที่มีสัดส�วนเหมาะสมกับ
การแก�ป^ญหา 
 แนวทางตามกลยุทธ3 
 1. ศึกษาวิเคราะห3แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด�านการปSองกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 
 2. จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด�านการปSองกันและปราบปรามการทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม 

 กลยุทธที่ ๕  ส�งเสริมการจัดตั้งกองทุนต�อต�านการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให�การสนับสนุนทุนตั้งต�น 
 แนวทางตามกลยุทธ3 
 1. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต�อต�านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล 
 2. พัฒนาตัวแบบกองทุนต�อต�านการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน 

  กลยุทธที่ ๖  ประยุกต3นวัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงานตามเจตจํานงทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ได�แสดงไว�ต�อสาธารณะ 
 แนวทางตามกลยุทธ3 
 1. กําหนดให�พรรคการเมืองต�องแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบายและการใช�งบประมาณต�อนโยบายนั้น ๆ ก�อนที่จะจัดให�มีการเลือกตั้ง  
 2. จัดทําระบบฐานข�อมูลแนวทาง/มาตรการในการปSองกันการทุจริตในแต�ละโครงการที่พรรคการเมืองได�หาเสียงไว�กับประชาชน 

 ยุทธศาสตรที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
 คําอธิบาย 
 การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน3 หรือการเอื้อประโยชน3หรือการขัดกันระหว�างประโยชน3ส�วนตัวกับผลประโยชน3ส�วนรวมอันเกิดจาก
การใช�อํานาจทางบริหารในการเสนอโครงการหรือการดําเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป�นผลให�ตนเองหรือบุคคลอื่นได�ประโยชน3จากการดําเนินตามโครงการหรือกิจการนั้น ๆ 
และทําให�เกิดความเสียหายแก�รัฐ การทุจริตในรูปแบบดังกล�าวเป�นป̂ญหาที่พบมากขึ้นในป̂จจุบัน ก�อให�เกิดผลเสียต�อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย�างมหาศาล ซึ่งจาก
ผลการวิจัยที่ผ�านมาพบว�าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช�ช�องว�างทางกฎหมายเข�าแสวงหาประโยชน3ส�วนตน โดยพบตั้งแต�ขั้นตอนการกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง    
การใช�อํานาจอย�างไม�โปร�งใส อย�างไรก็ตาม แม�ว�าผลการวิจัยได�ชี้ให�เห็นว�าโครงการพัฒนาสาธารณะต�าง ๆ สามารถถูกใช�เป�นเครื่องมือในการทุจริตได�ตลอดเวลา แต�การทุจริต        
เชิงนโยบายก็มักจะเกิดขึ้นในขั้นการกําหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผ�นดิน เนื่องจากเป�นวาระแรกที่นโยบายของพรรคการเมืองถูกกําหนดให�เป�นรูปธรรม ที่ผ�านมามี
หลายองค3กรอิสระและหลายหน�วยงานพยายามหาแนวทางแก�ไขป̂ญหาดังกล�าว แต�เนื่องจากข�อจํากัดในเรื่องอํานาจหน�าที่ตามกฎหมายไม�ได�มีการกําหนดให�มีอํานาจยับยั้งโครงการ   
ที่อาจนําไปสู�การทุจริตได� รวมถึงขาดการประสานงานระหว�างหน�วยงานในการตรวจสอบนโยบายหรือโครงการต�าง ๆ ที่อาจก�อให�เกิดการทุจริตเชิงนโยบายร�วมกัน 
 ยุทธศาสตร3ชาติว�าด�วยการปSองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได�กําหนดให�มียุทธศาสตร3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป�นยุทธศาสตร3ที่มุ�งปSองกัน       
การทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการกําหนดมาตรการกลไก เสริมสร�างธรรมาภิบาล ตั้งแต�เริ่มขั้นก�อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการกําหนดนโยบาย            
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(Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้น
ปSอนข�อมูลกลับ (Policy Feedback)  
 ยุทธ3ศาสตร3ที่ 3 กําหนดกลยุทธ3 และแนวทางตามกลยุทธ3 ดังนี้ 
 กลยุทธ 
 กลยุทธที่ ๑  วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
 แนวทางตามกลยุทธ3 
 1. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
 2. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก�อตัวนโยบาย 
 3. การเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารที่เกี่ยวข�องกับนโยบาย 
 4. พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. พัฒนาเกณฑ3ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
 6. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม 
 7. กําหนดมาตรการวิเคราะห3ความเสี่ยงและการใช�จ�ายงบประมาณ หมายเหตุ : (เพื่อแก�ไขการทุจริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช�น มีการเอื้อประโยชน3กัน
ระหว�างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เป�นต�น การทุจริตในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ เช�น มีความพยายามผันงบประมาณเข�าสู�เขตพื้นที่เลือกตั้งของนักการเมือง เป�นต�น และ        
การทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เช�น การทุจริตในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ�าง ซึ่งเป�นขั้นตอนที่เกิดการทุจริตมากที่สุด เป�นต�น) 
 8. เสริมสร�างความโปร�งใสในกระบวนการพิจารณาร�างกฎหมายที่เกี่ยวข�อง 
 9. การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
  10. การกําหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ0าฝuนจริยธรรม หรือเป�นความผิดในทางบริหาร 
  11. การสร�างกลไกการตรวจสอบการใช�อํานาจของฝ0ายบริหาร 
  12. พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร�างความโปร�งใสในการนํานโยบายไปสู�การปฏิบัติ 
  13. บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

 กลยุทธที่ ๒  การรายงานผลสะท�อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback) 
  แนวทางตามกลยุทธ3 
  1. บูรณาการและประมวลผลข�อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 
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 กลยุทธที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
  แนวทางตามกลยุทธ3 
  1. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการส�งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให�เข�ามามีส�วนร�วมในการตรวจสอบ 

 กลยุทธที่ 4 ส�งเสริมให�มีการศึกษา วิเคราะห3 ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค3กรปกครองส�วนท�องถิ่น 
  แนวทางตามกลยุทธ3 
  1. ศึกษา วิเคราะห3 เพื่อสร�างองค3ความรู�ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค3กรปกครองส�วนท�องถิ่น 
  2. เผยแพร�องค3ความรู�ในการดําเนินนโยบายอย�างโปร�งใสและไร�การทุจริตให�แก�องค3กรปกครองส�วนท�องถิ่น 

 ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบป�องกันการทุจริตเชิงรุก” 
 คําอธิบาย 
 ยุทธศาสตร3นี้มุ�งเน�นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด�านการปSองกันการทุจริตของประเทศไทยให�มี ความเข�มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริต
หรือทําให�การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม�เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกด�านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสร�างการปฏิบัติงานของหน�วยงานทั้งภาครัฐ 
และเอกชน ให�มีธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ 
 กลยุทธที่ ๑  เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปSองกันการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ3 
  1. พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก�ไขป̂ญหาการทุจริตในแต�ละระดับ 
  2. พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหว�างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
  3. เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข�ามามีส�วนร�วมกับระบบการปSองกันการทุจริต 
  4. ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปSองกันการทุจริต 

  กลยุทธที่ ๒  สร�างกลไกการปSองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ3 
  1. สร�างกลไกปSองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
  2. นําข�อเสนอแนะจากกลไกปSองกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู�การปฏิบัติ 
 3. กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําข�อเสนอแนะไปสู�การปฏิบัติ 
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 กลยุทธที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดป̂ญหาการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ3 
  1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช�ดุลยพินิจของเจ�าหน�าที่รัฐ 
  2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปfดโอกาสให�ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู� และหาข�อมูลเกี่ยวกับการปSองกันการทุจริต (กําหนดเรื่องที่ประชาชนให�
ความสนใจ) 

 กลยุทธที่ 4  พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร�างสรรค3เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 1. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 2. กําหนดแผนการติดต�อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC)1 เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 กลยุทธที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห3และบูรณาการระบบการประเมินด�านคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทางตามกลยุทธ3 
 1. พัฒนาเกณฑ3มาตรฐานการประเมินด�านคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน 
 2. การบูรณาการระบบการประเมินด�านคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน 

 กลยุทธที่ 6 สนับสนุนให�ภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 
  แนวทางตามกลยุทธ3 
 1. ส�งเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
 2. สร�างแรงจูงใจในการเป�นตัวอย�างองค3กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส�วนเกี่ยวข�องกับการทุจริต อย�างเด็ดขาดและรุนแรง 

 กลยุทธที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค3ความรู�เชิงสร�างสรรค3ของบุคลากรด�านการปSองกันการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ3 
  1. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด�านงานปSองกันและปราบปรามการทุจริต ให�มีความเป�นมืออาชีพและเป�นไปตามมาตรฐานสากล 
  2. ต�อยอด ขยายผล องค3ความรู�เชิงสร�างสรรค3 สําหรับการปSองกันการทุจริต 
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 กลยุทธที่ 8   การพัฒนาระบบและส�งเสริมการดําเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว�าด�วยการต�อต�านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against 
Corruption C.C. 2003 - UNCAC 2003) 
  แนวทางตามกลยุทธ3 
 1. นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปSองกันเพื่อต�อต�านการทุจริต 
 2. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสําหรับเจ�าหน�าที่ของรัฐให�รองรับการปSองกันการทุจริต 
 3. สร�างแนวทางการปSองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ�างและการจัดการคลังของรัฐ 
 4. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห3ข�อมูลข�าวสารเกี่ยวกับการทุจริต  

 ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
 คําอธิบาย 
 ยุทธศาสตร3การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป�นยุทธศาสตร3ที่มุ�งเน�นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต�าง ๆ ของการปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบ ให�สามารถดําเนินการได�อย�างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป�นที่ยอมรับ ตั้งแต�การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร�องเรียนเข�าสู�กระบวนการปราบปรามการทุจริต      
การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย3สินเพื่อตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูปกลไกและกระบวนการในการสอบสวนและไต�สวน การปรับปรุงและบูรณาการขั้นตอนและกรอบระยะเวลา      
ในการปฏิบัติงานของหน�วยงานปราบปรามการทุจริตให�มีความรวดเร็ว  การพัฒนากลไกพิเศษในการดําเนินคดีที่รวดเร็วมากขึ้น การวางแผนกําหนดทิศทางในการปราบปราม        
การทุจริตตามสถิติและฐานข�อมูลระดับความเสียหาย/ความเร�งด�วน/จํานวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห3พลวัตของการทุจริตเพื่อตรากฎหมายปSองกันการทุจริตในเชิงรุก 
การบูรณาการข�อมูลและข�าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให�ลดการดําเนินงาน ที่ล�าช�าและซ้ําซ�อน การคุ�มครองพยานและผู�แจ�งเบาะแสในคดีทุจริต
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําให�การดําเนินคดีเป�นไปได�อย�างรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงที่สุดแล�วก็จะมีการเผยแพร�เปfดโปงให�สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัว
ในการกระทําการทุจริต รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริตตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติว�าด�วยการต�อต�านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United 
Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC 2003) ด�วย ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล�าวจะมุ�งเน�นการดําเนินการโดย
การเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป�นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช�กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผู�กระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการร�วมกันของ
หน�วยงานต�าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต�าง ๆ ให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร3
นี้จะทําให�การปราบปรามการทุจริตเป�นไปอย�างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต�าง ๆ ถูกดําเนินการอย�างรวดเร็ว และผู�กระทําการทุจริตได�รับการลงโทษ 
สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได�ในที่สุด 
 ยุทธ3ศาสตร3ที่ 5 กําหนดกลยุทธ3 และแนวทางตามกลยุทธ3 ดังนี้ 
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 กลยุทธ 
 กลยุทธที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร�องเรียนการทุจริตให�มีประสิทธิภาพ 
  แนวทางตามกลยุทธ3 
 1. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร�องเรียนของหน�วยงานต�อต�านการทุจริตต�าง ๆ ให�มีความรวดเร็ว เข�าถึงได�โดยง�าย 
 2. การสร�างความเชื่อมั่นและความไว�วางใจต�อระบบการรับเรื่องร�องเรียน 

 กลยุทธที่ 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต�องของทรัพย3สินและหนี้สิน 
 แนวทางตามกลยุทธ3 
 1. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกต�องของทรัพย3สินและหนี้สิน (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244)                              
 2. การกําหนดกลุ�มเปSาหมายในการตรวจสอบทรัพย3สินและหนี้สินให�ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244) 

 กลยุทธที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางตามกลยุทธ3 
 1. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให�มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244) 
 2. การสร�างมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต 
 3. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244) 
 4. การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน�วยงานภาครัฐต�นสังกัด 

 กลยุทธที่ ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใช�กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให�เท�าทันต�อพลวัตของการทุจริตและสอดคล�องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
 แนวทางตามกลยุทธ3 
 1. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให�เท�าทันต�อพลวัตของการทุจริต 
 2. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให�หน�วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตดําเนินการได�อย�างมีประสิทธิภาพ และสอดคล�องกับสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล 
 3. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให�ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก�ไขกฎหมายแลกระบวนการปราบปรามการทุจริตให�เป�นไปตามมาตรฐานสากล 
 4. การบังคับใช�กฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเร�งด�วน/สถิติการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 215) 
 5. การบังคับใช�กฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแต�ละพื้นที่ของประเทศ (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 215) 
 ๖. การบูรณาการกับหน�วยงานภาครัฐต�นสังกัดในการบังคับใช�กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวินัย ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ�าหน�าที่รัฐ 

 

 



11 

 

 กลยุทธที่ 5 บูรณาการข�อมูลและข�าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ3 
 ๑. พัฒนาระบบฐานข�อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว�างหน�วยงานปราบปรามการทุจริต2 (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔) 
 ๒. จัดตั้งประชาคมข�าวกรองด�านการปราบปรามการทุจริต 
 ๓. การประสานความร�วมมือกับองค3กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ หน�วยงานประชาสังคมและหน�วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข�อมูลและข�าวกรองประกอบการปราบปราม
การทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 244) 

 กลยุทธที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ�มครองพยานและผู�แจ�งเบาะแส (Whistleblower) และเจ�าหน�าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ3 
 ๑. การมีมาตรการในการคุ�มครองพยานและผู�ให�เบาะแส (whistleblower) ที่มีความน�าเชื่อถือและสร�างความมั่นใจแก�ผู�ถูกคุ�มครองได� 
 ๒. การมีมาตรการในการคุ�มครองเจ�าหน�าที่ผู�ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ๓. การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ�งเบาะแสในคดี 

 กลยุทธที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค3ความรู�เชิงสหวิทยาการของเจ�าหน�าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ3 
 1. การพัฒนาองค3ความรู�/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู�ในเชิงสหวิทยาการให�แก�เจ�าหน�าที่ปราบปรามการทุจริต(non-training) 
 2. การพัฒนาเจ�าหน�าที่ปราบปรามการทุจริตให�มีความรู�/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป�นมาตรฐานและเท�าทันต�อพลวัตของการทุจริต (training) 
 3. การแบ�งป̂นความรู� (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ�าหน�าที่ปราบปรามการทุจริต 

 กลยุทธที่ 8 การเปfดโปงผู�กระทําความผิดให�สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทําการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด 
 แนวทางตามกลยุทธ3 
 1. การเปfดโปงการทุจริตอย�างสร�างสรรค3และพัฒนาช�องทางในการเผยแพร�เปfดโปงการทุจริตที่เข�าถึงการรับรู�ของสาธารณชนอย�างกว�างขวาง 

 กลยุทธที่ 9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ�มครองพยานและผู�แจ�งเบาะแส (Whistleblower) และเจ�าหน�าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ3 
 1. จัดให�มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหว�างประเทศตามกรอบความร�วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
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 ยุทธศาสตรที่ 6 “ยกระดบัคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” 
 คําอธิบาย 
 ยุทธศาสตร3ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�เรื่องการทุจริตของประเทศไทย เป�นยุทธศาสตร3ที่มุ�งเน�น การยกระดับมาตรฐานด�านความโปร�งใสและการจัดการการ
ยกระดับค�าดัชนีการรับรู�การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห3ประเด็นการประเมิน และวิธีการสํารวจตามแต�ละแหล�งข�อมูล และเร�งรัด กํากับ ติดตามให�หน�วยงาน     
ที่เกี่ยวข�องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทํางานร�วมกันระหว�างภาครัฐ หน�วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต�างประเทศ เพื่อยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 ยุทธ3ศาสตร3ที่ 6 กําหนดกลยุทธ3 และแนวทางตามกลยุทธ3 ดังนี้ 
 กลยุทธ 
 กลยุทธที่ ๑ ศึกษา และกํากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทางตามกลยุทธ3 
 1. ศึกษา วิเคราะห3ประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตามแต�ละแหล�งข�อมูลที่ใช�สําหรับการจัดอันดับดัชนีการรับรู�การทุจริต (CPI) 
 2. บูรณาการหน�วยงานที่เกี่ยวข�องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู�เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI) 
 3. เร�งรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรู�เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI) 
 4. การจัดการการรับรู� (Perceptions) 

 กลยุทธที่ 2 บูรณาการเปSาหมายยุทธศาสตร3ชาติว�าด�วยการปSองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับ ดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทางตามกลยุทธ3 
 1. วิเคราะห3และเชื่อมโยงเปSาหมายยุทธศาสตร3ชาติว�าด�วยการปSองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศาสตร3ที่ 1 – ยุทธศาสตร3ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู�
การทุจริต (CPI) ของประเทศ 
 2. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร3 
 
1.2 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา  
  รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ3 จันทร3โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ�นดินด�านต�างๆ รวม 11 ด�าน โดยด�านที่เกี่ยวข�องการส�งเสริมและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข�อที่ ๑๐ สรุปได�ดังนี้ 
  นโยบายที่ 10. นโยบายการส�งเสริมการบริหารราชกาแผ�นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป�องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  ดําเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค�าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให�เหมาะสมและเป�นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี เพื่อสร�างความเชื่อมั่นวางใจ     
ในระบบราชการ ลดต�นทุนดําเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข�งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว�ในระบบราชการ โดยจะดําเนินการ
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ตั้งแต�ระยะเฉพาะหน�าไปตามลําดับความจําเป�นและตามที่กฎหมายเอื้อให�สามารถดําเนินการได�ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อให�ประชาชนสามารถเข�าถึงการบริหารสาธารณะ      
ได�รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให�เจ�าหน�าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช�อํานาจโดยมิชอบก�อให�เกิดการทุจริต หรือสร�างความเสียหายแก�ประชาชนโดยเฉพาะ           
นักลงทุน ในระยะเฉพาะหน�าจะเน�นการปรับปรุงหน�วยงานให�บริการด�านการทําธุรกิจ การลงทุน และด�านบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเป�นสําคัญ เสริมสร�างระบบคุณธรรม     
ในการแต�งตั้งและโยกย�ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปSองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส�งเสริมให�มีการนาระบบพิทักษ3คุณธรรมมาใช�ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ�าหน�าที่ฝ0ายต�างๆ ปรับปรุงและจัดให�มีกฎหมายเพื่อให�ครอบคลุมการปSองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน3ทับซ�อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว�าเรื่องนี้เป�นวาระ
สําคัญเร�งด�วนแห�งชาติและเป�นเรื่องที่ต�องแทรกอยู�ในการปฏิรูปทุกด�าน ทั้งจะเร�งรัดการดําเนินการต�อผู�กระทําการทุจริตทั้งในด�านวินัยและคดี รวมทั้งให�ผู�ใช�บริการมีโอกาสประเมิน
ระดับความน�าเชื่อถือของหน�วยงานรัฐและเปfดเผยผลการประเมินต�อประชาชน อีกทั้งจะทํากรณีศึกษาที่เคยเป�นป̂ญหา เช�น การจัดซื้อจัดจ�าง  การร�วมทุน การใช�จ�ายเงินภาครัฐ           
การปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่งได�มีคําวินิจฉัยขององค3กรต�างๆ มาเป�นบทเรียนให�ความรู�แก�เจ�าหน�าที่ของรัฐและประมวลเป�นกฎระเบียบหรือคู�มือในการปฏิบัติราชการ 
 
1.3 คําสั่งคณะรักษาความสงบแห�งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป�องกันและแก�ไขปcญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ   
 เพื่อให�การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให�แก�ประชาชน รวมทั้งเพื่อให�เกิดความสงบสุขแก�สังคมและผลประโยชน3ของ
ประเทศชาติโดยรวม ในการปSองกันและแก�ไขป̂ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห�งชาติจึงมีคําสั่งดังต�อไปนี้ 
 ข�อ 1 ให�ทุกส�วนราชการและหน�วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปSองกันและแก�ไขป̂ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส�วนราชการและหน�วยงานของรัฐ 
โดยมุ�งเน�นการสร�างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส�งเสริมการมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วนในการตรวจสอบ เฝSาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให�เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได� 
 ข�อ 2 ในกรณีที่มีการกล�าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว�าข�าราชการและเจ�าหน�าที่ของรัฐ กระทําการหรือเกี่ยวข�องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู�ใช�หรือ
ผู�สนับสนุน ให�หัวหน�าส�วนราชการและหัวหน�าหน�วยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหน�าที่ภายใต�พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกา     
ว�าด�วยหลักเกณฑ3วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับที่เกี่ยวข�องกับการบริหารงานบุคคล โดยให�บังคับใช�มาตรการทางวินัย 
มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย�างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
 ข�อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ�างของส�วนราชการและหน�วยงานของรัฐให�หัวหน�าส�วนราชการและหัวหน�าหน�วยงานของรัฐมีหน�าที่ในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงาน
ให�เป�นไปตามบทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการปSองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย�างเคร�งครัด 
 ข�อ 4 กรณีที่หัวหน�าส�วนราชการหรือผู�บังคับบัญชาปล�อยปละละเลย ไม�ดําเนินการตามข�อ 2 และข�อ 3 ให�ถือเป�นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล�วแต�กรณี 
 ข�อ 5 ให�สํานักงานคณะกรรมการปSองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา รวบรวม และดําเนินการอื่นใด เพื่อให�ได�มาซึ่งข�อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน3เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร�งรัดผลการดําเนินงานตามข�อ 1 ข�อ 2 ข�อ 3 และข�อ 4 แลเรายงฝานผลการ
ปฏิบัติพร�อมทั้งเสนอความเห็นให�คณะรักษาความสงบแห�งชาติทราบและพิจารณาอย�างต�อเนื่อง 
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1.4 แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนาองคกรอย�างสมดุล 
   กลยุทธ3ที่ 4.1.4 ปSองกันการทุจริตโดยส�งเสริมให�ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน 
1.5 โครงการเน�นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทยสะอาด”  
 กระทรวงมหาดไทยดําเนินการปSองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได�นํายุทธศาสตร3ชาติว�าด�วยการปSองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) คําสั่งคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปSองกันและแก�ไขป̂ญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ3 จันทร3โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได�แถลงต�อสภานิติบัญญัติแห�งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป�นกรอบและแนวทาง
ดําเนินการ โดยได�แปลงไปสู�การปฏิบัติเป�นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดําเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ดังนี้ 

1. การส�งเสริมการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ 
1. ปSองกันปราบปรามการทุจริตอย�างเข�มข�น 
2. สนับสนุนให�มี “จังหวัดใสสะอาด” “อําเภอใสสะอาด” และ “องค3กรปกครองส�วนท�องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ 
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ส�วนที่ 2  กรอบแนวทางการดําเนินงานป)องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2560 
  

ยุทธศาสตรชาติฯ ที่ 3           นโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 10  คําสั่ง คสช. ที่ 69/2557                                     นโยบายเน�นหนัก มท.  
(พ.ศ.2560-2564)             การป�องกันปราบปราบการทุจริต      ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557         มหาดไทยใสสะอาด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 
สร�างสังคมที่ไม�ทน 

ต�อการทุจรติ 
ยุทธศาสตรที่ 6 

ยกระดับคะแนนดัชนี    
การรับรู�การทุจรติ : CPI  

ของประเทศไทย 

ข�อ 1. กําหนดมาตรการและแนวทางปSองกันและแก�ไขป̂ญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ�งเน�นการสร�างธรรมาภิบาลในการบริหาร 
 
 

10.5 ปลูกฝ^งค�านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
ความซื่อสัตย3สุจริต  

ข�อ 1. ส�งเสริมการมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วนในการตรวจสอบ เฝSา
ระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให�เกิดการทุจริต  ประพฤติมิชอบ 
ข�อ 5. สนับสนุนข�อมูลให�แก� ป.ป.ท. ในการพิสูจน3เกี่ยวกับการทุจริต 
และการรายงานผลการปฏิบัติต�อ คสช. 
 

ยุทธศาสตรที่ 4 
พัฒนาระบบปSองกัน 

การทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรที่ 6 

ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู�การทุจริต : CPI  

ของประเทศไทย 
 

10.3 พัฒนาหน�วยงานให�เป�นองค3กรแห�งการ
เรียนรู� สร�างนวัตกรรมการทํางานอย�างประหยัด 
มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 
10.7 ส�งเสริมและสนับสนุนภาคีองค3กร
ภาคเอกชน และเครือข� ายต�าง  ๆ เ พื่อ
สอดส�อง เฝSาระวัง ตรวจสอบเจ�าหน�าที่ของ
รัฐเพื่อต�อต�านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 

ข�อ 2. การบังคับใช�มาตรการทางวินัย มาตรการทางการปกครอง 
และมาตรการทางกฎหมายอย�างเฉียบขาดและรวดเร็ว กับข�าราชการ
และเจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ข�อ 3. การควบคุม กํากับ ดูแล การจัดซื้อจัดจ�างให�เป�นไปตาม 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการปSองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542 อย�างเคร�งครัด 

ยุทธศาสตรที่ 3 
สกัดกั้นการทุจริตเชิง

นโยบาย 
ยุทธศาสตรที่ 6 

ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู�การทุจริต : CPI  

ของประเทศไทย 

10 .2  ให�ประชาชนเข� า ถึงการบริ การ
สาธารณะได�รวดเร็ว ประหยัด สะดวก ทํา
ขั้นตอนที่แน�นอน ระยะเวลาดําเนินการที่
รวดเร็ว 
10.6 ให�ผู�รับบริการมีโอกาสประเมิน ระดับ
ความเ ชื่อถือของหน�วยงานของรัฐ และ
เปfดเผยการประเมินผลต�อประชาชน 

1 .ส� ง เส ริ มการบริ ห าร กิ จการ
บ�านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
ในเชิงปฏิบัติ  

2.ปSองกันปราบปรามการทุจริต
อย�างเข�มข�น 
 

3.สนับสนุนให�มีจังหวัดใสสะอาด 
อํา เภอ ใสสะอาด และองค3 ก ร
ปกครองส�วนท�องถิ่นใสสะอาด 
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ส�วนที่ 3  
แผนปฏิบัติราชการด�านการป)องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2560 
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สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการด�านการป�องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปhงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงมหาดไทย 

ส�วนราชการ งบประมาณโครงการลักษณะบูรณาการ งบประมาณของส�วนราชการ 
ป� 2559 ป� 2560 ป� 2559 ป� 2560 

ภาพรวมกระทรวงมหาดไทย 67,403,400 87,366,000 40,720,522 287,694,290 
กรม  กทม. และเมืองพัทยา     

ภาพรวม 22,943,400 49,260,300 30,090,522 270,799,390 
1. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 14,045,000 12,384,100 0 284,600 
2. กรมการปกครอง 4,108,400 1,778,000 0 0 
3. กรมการพัฒนาชุมชน 0 0 2,090,500 3,820,000 
4. กรมที่ดิน 4,790,000 2,422,200 0 334,290 
5. กรมปSองกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 3,800,000 12,610,622 1,493,000 
6. กรมโยธาธิการและฝ^งเมือง 0 28,876,000 7,485,400 2,353,500 
7. กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท�องถิ่น 0 0 100,000 251,264,000 
8. กรุงเทพมหานคร 0 0 7,804,000 8,700,000 
9. เมืองพัทยา 0 0 0 2,550,000 
จังหวัด 44,460,000 38,105,700 0 5,609,900 

ภาพรวม 44,460,000 38,105,700 0 5,609,900 
รัฐวิสาหกิจ     

ภาพรวม 0 0 10,630,000 11,285,000 
1. การประปานครหลวง 0 0 530,000 2,215,000 
2. การประปาส�วนภูมิภาค 0 0 4,100,000 600,000 
3. การไฟฟSานครหลวง 0 0 3,000,000 2,000,000 
4. การไฟฟSาส�วนภูมิภาค 0 0 2,600,000 6,440,000 
5. องค3การตลาด 0 0 400,000 30,000 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการด�านการป�องกัน ปราบปราบการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ประจําปhงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 กระทรวงมหาดไทย 

ยุทธศาสตร ที่ กลยุทธที่ จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
ยุทธศาสตรที่ ๑ สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อ
การทุจริต 

1. ปรับความคิดทุกช�วงวัยตั้งแต�ปฐมวัยให�สามารถแยกระหว�างผลประโยชน3
ส�วนตัวและผลประโยชน3ส�วนรวม 

108 45,210,800 

2. ส�งเสริมให�มีระบบและกระบวนการกล�อมเกลาทางสังคมเพื่อต�านทุจริต 6 3,078,000 
3. ประยุกต3หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป�นเครื่องมือต�อต�านทุจริต 2 665,000 
4. เสริมพลังการมีส�วนร�วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาค
ส�วนเพื่อต�อต�านการทุจริต 

16 9,536,200 

รวม  58,490,000 
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปSองกันการ
ทุจริตเชิงรุก 

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดป̂ญหาการทุจริต 1 28,876,000 

รวม  28,876,000 
รวมทั้งสิ้น 133 87,366,000 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของส�วนราชการในด�านการป�องกัน ปราบปราบการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ประจําปhงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 กระทรวงมหาดไทย 

ยุทธศาสตร ที่ กลยุทธที่ จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
ยุทธศาสตรที่ ๑ สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อ
การทุจริต 

1. ปรับความคิดทุกช�วงวัยตั้งแต�ปฐมวัยให�สามารถแยกระหว�างผลประโยชน3
ส�วนตัวและผลประโยชน3ส�วนรวม 

95 274,587,000 

2. ส�งเสริมให�มีระบบและกระบวนการกล�อมเกลาทางสังคมเพื่อต�านทุจริต 15 716,900 
3. ประยุกต3หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป�นเครื่องมือต�อต�านทุจริต 14 477,000 
4. เสริมพลังการมีส�วนร�วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาค
ส�วนเพื่อต�อต�านการทุจริต 

9 850,300 

รวม 133 276,631,200 
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 7 2,573,000 
3. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลใน
การนํานโยบายไปปฏิบัติ 

1 0 

รวม 8 2,573,000 
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปSองกันการ
ทุจริตเชิงรุก 

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปSองกันการทุจริต 9 1,728,700 
2. สร�างกลไกการปSองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 1 0 
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดป̂ญหาการทุจริต 6 0 
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร�างสรรค3เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 5 0 
5. การพัฒนา วิเคราะห3และบูรณาการระบบการประเมินด�านคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ของประเทศไทย 

1 5,000,000 

 6. สนับสนุนให�ภาคเอกชนดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล 1 300,000 
รวม 21 7,028,700 

ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร�องเรียนการทุจริตให�มีประสิทธิภาพ 6 0 

รวม 6 0 
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3.1 งบประมาณตามแผนงานบูรณาการป�องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปhงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตรที่ 1 “สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต” 
กลยุทธที่ 1 ปรับความคิดทุกช�วงวัยตั้งแต�ปฐมวัยให�สามารถแยกระหว�างผลประโยชนส�วนตัวและผลประโยชนส�วนรวม 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 โครงการขับเคลื่อนภารกิจของ

ศูนย3ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต
กระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.) 
และศูนย3ปฏิบัติการต�อต�านการ
ทุจริตจังหวัด (ศปท.จ.) 

จังหวัด 
/ แห�ง 

76 
จังหวัด 
และ 

ศปท. 1 
แห�ง 

11.3841  11.3841 มีการบูรณาการการ
ขับเคลื่อนงานด�าน
การปSองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตของหน�วยงาน
และลงสู�พื้นที่ 76 
จังหวัด ให�เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตาม
ภารกิจ 

2.8460 2.8460 2.8460 2.8461 
 

ศปท. 

2 โครงการเพิ่มพูนองค3ความรู�
เกี่ยวกับระเบียบ ข�อกฎหมาย 
เพื่อลดความเสี่ยงของการทุจริต
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สป.มท. 

คน 200 0.6500  0.6500 บุคลากรผู�เข�ารับการ
อบรมมีความรู�
เกี่ยวกับระเบียบ ข�อ
กฎหมาย เพื่อลด
ความเสี่ยงของการ
ทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรผู�เข�ารับ
การอบรมปฏิบัติงาน 
ตามระเบียบข�อ
กฎหมาย เพื่อลด
ความเสี่ยงการ
ทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

  0.6500     สป. 

3 โครงการฝâกอบรมบุคลากรด�าน
กฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
เพื่อการมีส�วนร�วมกับทุกภาค
ส�วนในการปSองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย�างยั่งยืน 

คน 150 0.3500  0.3500 บุคลากรสามารถ
กําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานให�
สอดคล�องกับทุกภาค
ส�วนตามหลักธรรมา-
ภิบาลได�และสามารถ
สร�างเครือข�ายการ
ปSองกันการทุจริตได�
อย�างยั่งยืน 

มีการบูรณาการ
ดําเนินงานของ
หน�วยงานที่
เกี่ยวข�อง 

  0.3500     สป. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
4 โครงการเสริมสร�างประสิทธิภาพ

และแก�ไขป̂ญหาการทุจริตการ
ทํางานด�านการปSองกันและ
ประพฤติมิชอบของกรมการ
ปกครอง (DOPA YOUNG Anti-
Corruption) ประจําป� พ.ศ. 
2560 

คน 500 1.7780  1.7780 จํานวนผู�ผ�านการ
อบรม 

500 คน  1.4457 0.3323 
 

  ปค. 

5 โครงการข�าราชการกรมที่ดินยุค
ใหม�ไม�รับ ไม�โกง 

คน 800 2.2950  2.2950 จํานวนข�าราชการผู�
เข�ารับการฝâกอบรม 
765 คน 

 2.2950    ทด. 

6 โครงการยกระดับคุณธรรมความ
โปร�งใสของกรมที่ดิน 

คน 150 0.1272  0.1272 จํานวนข�าราชการที่
ได�รับการฝâกอบรม 

  0.1272   ทด. 

7 เข�าค�ายลูกเสือช�อสะอาดเพื่อ
สร�างวินัย ใส�คุณธรรมให�กับ
ข�าราชการ 

คน 160 0.4000  0.4000 ร�อยละ 80 ของ
กลุ�มเปSาหมาย 

ผู�เข�าอบรมมีวินัยใน
การปฏิบัติตนและ
ในการปฏิบัติงาน 

  0.2000 0.2000   กระบี ่

8 เสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงาน 

คน 50 0.1232  0.1232  เจ�าหน�าที่ได�รับ
ความรู� ความเข�าใจ
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา 
และสามารถ
ประยุกต3ใช�หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  0.1232     กาญ 
จนบุรี 

9 ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม
และความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

คน 150 0.1000  0.1000  สามารถจัดส�ง
เอกสาร
ประกอบการ
ประเมินได�ตาม
กําหนดเวลา 

  0.1000     กําแพง 
เพชร 

10 จังหวัดขอนแก�นโปร�งใสหัวใจ
คุณธรรม 

คน 500 0.3040  0.3040   0.3040       ขอน 
แก�น 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
11 จังหวัดขอนแก�นโปร�งใสหัวใจ

คุณธรรม 
คน 1,000 0.9710  0.9710   0.9710       ขอน 

แก�น 

12 พัฒนาบุคลากรเพื่อปSองกัน
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

คน 300 0.2000  0.2000 -ข�าราชการตลอดจน
เจ�าหน�าที่ มีความรู� 
ความเข�าใจ และ
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของ
หน�วยงาน ร�อยละ 
80 
- จํานวนผู�เข�าร�วม
ฝâกอบรมมีน�อยกว�า
ร�อยละ 80 

ข�าราชการผู�เข�ารับ
การอบรมปฏิบัติตน
และปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรม 

  0.2000     จันทบุรี 

13 แลกเปลี่ยนเรียนรู�การประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสของ
หน�วยงานภาครัฐ 

คน 200 0.1784  0.1784 การประเมิน
คุณธรรมความ
โปร�งใสมีผลการ
ดําเนินงานผ�าน
เกณฑ3 ร�อยละ 80 

มีความรู�ความเข�าใจ
ในการรับการ
ประเมินคุณธรรม
ความโปร�งใส 

  0.1784     ฉะเชิง 
เทรา 

14 พัฒนาองค3กรแห�งการเรียนรู� 
เสริมสร�างสมรรถนะ และจิต
สาธารณะเพื่อปSองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแก�บุคลากร 

คน 215 0.1290  0.1290 ข�าราชการมีความรู� 
ความเข�าใจ และ
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของ
หน�วยงานและ
องค3กร 

ข�าราชการส�วน
ราชการประจํา
จังหวัด อําเภอ 
เจ�าหน�าที่ท�องถิ่น มี
ความรู� และ
ตระหนักถึงภัยของ
การทุจริต/จํานวน
เรื่องร�องเรียนการ
ทุจริตลดลง 

0.1290       ชลบุรี 

15 เสริมสร�างความรู�ด�านกฎหมาย
เกี่ยวกับการตรวจสอบการทุจริต 

คน 876 0.4938  0.4938 ผู�นําภาคราชการใน
ระดับท�องถิ่นมี
ความรู�ความเข�าใจ 
ในป̂ญหาการทุจริต

มีการตรวจสอบการ
ทุจริตเพื่อลดการ
ทุจริตในหน�วยงาน 

  0.4938     ชลบุรี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
ในพื้นที่และสามารถ
ตรวจสอบการทุจริต 

16 อบรมการประเมินคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร�งใสใน
การดําเนินงานขององค3กร
ปกครองส�วนท�องถิ่นเขตพื้นที่
จังหวัดชัยนาท ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

คน 284 1.3184  1.3184 ผู�บริหาร/พนักงาน
ส�วนท�องถิ่น) 

กลุ�มเปSาหมาย 
เข�ารับอบรมตาม
เปSาหมาย ของ
โครงการ 

1.3184       ชัยนาท 

17 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู�
ให�บริการด�านการทะเบียนฯ เพื่อ
ลดความเสี่ยงของการทุจริต 

คน 80 0.2446  0.2446 ผู�เข�ารับการอบรม 
สามารถนําไปใช�และ
ถ�ายทอดให�บุคคลอื่น
ได�ตระหนักถึงการ
ทุจริต 

ผู�เข�ารับการอบรม
สามารถนําสิ่งที่ได�
ไปปรับในชีวิตและมี
ความตระหนักถึง
โทษของการทุจริต 

0.2446       ชัยภูมิ 

18  ปลูกจิตสํานึกเจ�าหน�าที่รัฐใน
ด�านคุณธรรมจริยธรรมและความ
ซื่อสัตย3สุจริต 

คน 300 0.3200  0.3200 ระดับการมีคุณธรรม 
จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย3ของ
เจ�าหน�าที่ของรัฐ
จังหวัดชุมพร 

เจ�าหน�าที่ของรัฐมี
จิตสํานึกในการ
ปฏิบัติราชการด�วย
ความซื่อสัตย3 สุจริต 

0.0540 0.0900 0.0900 0.0860 ชุมพร 

19 อบรมคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่น
วินัย สร�างหลักธรรมาภิบาล
ให�แก�ข�าราชการ บุคลากรภาครัฐ 
และภาคีหุ�นส�วนในการปSองกัน
และต�อต�านทุจริต 

คน 500 0.5000  0.5000 มีกลุ�มเปSาหมายร�วม
การอบรมไม�น�อยกว�า 
500 คน 

1. ผู�เข�าร�วมการ
อบรมมีความรู�ความ
เข�าใจเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม  
2. ผู�ที่เข�ารับการ
อบรมมีจิตสํานึก
ค�านิยมและ
วัฒนธรรมสุจริต
ตระหนักร�วมกัน
และเกิดกระแสใน
การต�อต�านการ
ทุจริต 

  0.5000     เชียงราย 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
3. ผู�เข�ารับการ
อบรมเครือข�ายใน
การสร�างกลุ�มใน
การปSองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

20 สร�างความรู�และความเข�าใจใน
การประเมินระดับคุณธรรมความ
โปร�งใส (Integrity & 
Transparency Assessment : 
ITA) ของหน�วยงานเพื่อวาง
แผนการทํางานกับข�าราชการ
และพนักงานของรัฐในหน�วยงาน
ในการวางแผนการดําเนินงานให�
องค3กรมีระดับคุณธรรมความ
โปร�งใส และพัฒนาปรับปรุง
องค3กรให�มีค�าคะแนนผ�านเกณฑ3
การประเมิน 

คน 500 0.5000  0.5000 มีกลุ�มเปSาหมายร�วม
การอบรมไม�น�อยกว�า 
500 คน 

1. ผู�ที่เข�ารับการ
อบรมรับทราบแนว
ทางการดําเนินงาน
ระดับการประเมิน
คุณธรรมความ
โปร�งใส 
2. ผู�ที่เข�ารับการ
อบรมมีความพร�อม
เพื่อการประเมิน
ระดับคุณธรรม
ความโปร�งใส   
3. ผู�ที่เข�ารับการ
อบรมสามารถ
ถ�ายทอดความรู�และ
วิธีการการ
ดําเนินการการ
ประเมินระดับ
คุณธรรมความ
โปร�งใส   

  0.5000     เชียงราย 

21 ส�งเสริมสนับสนุนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 
(ITA) ส�วนภูมิภาค 

คน 34 0.0400  0.0400 จํานวนส�วนราชการ
ส�วนภูมิภาคใน
จังหวัดที่เข�าร�วม
โครงการ 

หน�วยงานมีความ
เข�าใจเกณฑ3การ
ประเมินคุณธรรม 
ความโปร�งใส 

  0.0400     เชียง 
ใหม� 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
22 ธรรมาภิบาลหน�วยงานภาครัฐ คน 245 0.2500  0.2500 เจ�าหน�าที่ของรัฐมี

จิตสํานึกแยกแยะ
ประโยชน3ส�วนบุคคล
และประโยชน3
ส�วนรวมออกจากกัน
ได� ร�อยละ 70 

เจ�าหน�าที่ของรัฐมี
จิตสํานึกแยกแยะ
ประโยชน3ส�วน
บุคคลและ
ประโยชน3ส�วนรวม
ออกจากกันได� ร�อย
ละ 70 

  0.2500     เชียง 
ใหม� 

23 ส�งเสริมสนับสนุนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 
(ITA) ท�องถิ่น 

คน 211 0.1200  0.1200 จํานวนหน�วยงาน
ขององค3กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่นใน
จังหวัดที่เข�าร�วม
โครงการ 

หน�วยงานมีความ
เข�าใจเกณฑ3การ
ประเมินคุณธรรม 
ความโปร�งใส 

  0.1200     เชียง 
ใหม� 

24 ขับเคลื่อนประมวลข�าราชการสู�
การปฏิบัติ 

คน 500 0.1500  0.1500 เครือข�ายต�อต�านการ
ทุจริตจังหวัดตราด 
และกลุ�มเยาวชนเข�า
อบรมไม�น�อยกว�า 
500 คน 

มีเครือข�ายต�อต�าน
การทุจริตจังหวัด
ตราด และกลุ�ม
เยาวชนเข�าอบรม 
519 คน 

0.1500       ตราด 

25 การอบรมสัมมนาการเสริมสร�าง
บุคลากรภาครัฐเพื่อปSองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

คน 120 0.1500  0.1500 ร�อยละ80ของผู�เข�า
รับการอบรมมี
ความรู�ความเข�าใจใน
การปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
ข�าราชการพลเรือน
และแนวทางการ
ปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว�าด�วยการปSองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542   

ผู�เข�าอบรมปฏิบัติ
ตนและปฏิบัติงาน
ตามประมวล
จริยธรรม 

0.1500       ตาก 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
มาตรา 100  ,  
103 และ103/7 

26 เสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อจังหวัดนครนายกใสสะอาด 

คน 250 0.1700  0.1700 ร�อยละ 100 ของผู�
เข�ารับการฝâกอบรม
ได�รับความรู� 

ผู�เข�าอบรม
ปฏิบัติงานตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 
 

0.1700       นคร 
นายก 

27 สร�างความปรองดองสมานฉันท3
โดยใช�หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา "หมู�บ�านรักษา
ศีล ๕" 

คน 900 0.2400  0.2400 - -   0.2400     นคร 
ปฐม 

28 จัดอบรมข�าราชการในสังกัด
ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค และส�วน
ท�องถิ่น 

คน 400 0.2100  0.2100 ร�อยละของจํานวน
ผู�เข�าร�วมอบรมที่มี
ความรู�คุณธรรม
จริยธรรม ๘๐% 

ผู�เข�าอบรม
ปฏิบัติงานตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 

  0.2100     นคร 
พนม 

29 สร�างความรู�และความเข�าใจใน
การประเมิน ITA ของหน�วยงาน
ให�องค3กรมีระดับความโปร�งใส
และการพัฒนาปรับปรุงองค3กร
ให�มีค�าคะแนนผ�านการประเมิน 

คน 550 0.5000  0.5000 - - 0.5000       นคร 
ราชสีมา 

30 ปลูกจิตสํานึก ส�งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ข�าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

คน 200 0.1300  0.1300 ร�อยละของ
ข�าราชการใหม�ของ
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ได�รับการปลูกฝ̂ง
คุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรม
องค3กรที่ดี 

ข�าราชการพลเรือน
จังหวัด
นครศรีธรรมราชยึด
หลักคุณธรรม 
จริยธรรม และธรร
มาภิบาลในการ
ดําเนินชีวิตและการ
ปฏิบัติราชการ ลด
การทุจริตคอรัปชั่น 

0.1300       นครศรี 
ธรรม
ราช 

31 ฝâกอบรมผู�นําอาสาพัฒนาชุมชน
ทางด�านเศรษฐกิจพอเพียง 

คน 100 0.3000  0.3000 ผู�นําชุมชนที่เข�ารับ
การอบรมมีความรู�

ผู�นําชุมชนมีความรู�
เรื่องปรัชญา

  0.3000     นครศรี 
ธรรม
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
และชุมชนเข�มแข็ง 
 
 
 

ความเข�าใจเรื่อง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไม�น�อยกว�า
ร�อยละ ๘๐ 

เศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาตนเองได�ตาม
ระบบ มชช. 

ราช 

32 การปลูกจิตสํานึก จริยธรรมและ
คุณธรรมให�กับข�าราชการและ
ประชาชนทั่วไปในการต�อต�าน
การทุจริต 

คน 600 0.2430  0.2430 - - 0.1215 0.1215     นนทบุรี 

33 โครงการ อปท. โปร�งใส คน 150 0.1014  0.1014 ร�อยละ 90 ของ 
อปท. ได�รับ 
การพัฒนาศักยภาพ 

1. อปท. เกิดความ
โปร�งใสมากขึ้น 
2. ประชาชนมี
ความพึงพอใจ มาก
ขึ้น 
3. มี อปท. ต�นแบบ 
เพื่อสร�างแรงจูงใจ
ให�ผู�ปฏิบัติงาน 

0.1014       นรา 
ธิวาส 

34 อบรมผู�นําศาสนาร�วมต�านการ
ทุจริต 

คน 100 0.0980  0.0980 ผู�นําศาสนามีความรู�
และสามารถนํา
แนวทางไปปฏิบัติใน
การ�วมปราบปราม
การทุจริต 

1. สร�างผู�นําทาง
ศาสนาร�วมต�อต�าน
การทุจริต 
2. ผู�นําศาสนาได�รับ
ความรู�แนวทาง
ปฏิบัติในการ
ปSองกันปราบปราม 
การทุจริต 

    0.0980   นรา 
ธิวาส 

35 สร�างผู�นําเฝSาระวัง หมู�บ�านและ
ชุมชนห�างไกลการทุจริต 

คน 589 0.3484  0.3484 ร�อยละ 100 ของ 
กํานัน ผู�ใหญ�บ�าน 
ได�รับการพัฒนา
ศักยภาพร�วมต�อต�าน
การทุจริต 

1. สร�างกํานัน/
ผู�ใหญ�บ�านให�เป�น
เครือข�าย ร�วม
ต�อต�านการทุจริต 
2. กํานัน/
ผู�ใหญ�บ�าน ได�รับ

  0.3484     นรา 
ธิวาส 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
ความรู�และนํา
แนวทางไปสู�การ
ปฏิบัติ 

36 การส�งเสริมสนับสนุนการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการประเมินตนเอง
หน�วยงานภาครัฐ ITA 

คน 160 0.1567  0.1567 หน�วยงานผ�าน 200 
หน�วยงาน 

หน�วยงานมีความ
เข�าใจหลักเกณฑ3
การประเมิน
คุณธรรม ความ
โปร�งใส 

  0.1567     น�าน 

37 ปลูกจิตสํานึกครอบครัวน�าน มุ�งสู�
ชุมชนปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

คน 300 1.5000  1.5000 ครอบครัวต�นแบบ มีครอบครัวต�นแบบ 
50 ครอบครัว 

  0.5000 0.9000 0.1000 น�าน 

38 การอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชน
กับการปSองกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

คน 660 1.0000  1.0000 1. ผู�เข�าร�วมอบรมร�อย
ละ ๘๐ มีความรู�ความ
เข�าใจในยุทธศาสตร3
ชาติว�าด�วยการปSองกัน
แลปราบปรามการ
ทุจริต  
2. ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดบึงกาฬ ร�อยละ 
๘๐ สามารถรับรู�และ
เข�าใจให�ความร�วมมือ
ในการปSองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

สื่อมวลชนในพื้นที่
จังหวัดบึงกาฬ 
กําหนดช�องทางใน
การเผยแพร�
ยุทธศาสตร3ชาติว�า
ด�วยการปSองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 1.0000       บึงกาฬ 

39 ขับเคลื่อนจริยธรรมข�าราชการสู�
การปฏิบัติ 

คน 100 0.1228  0.1228 ข�าราชการผู�ผ�านการ
อบรม 100% 

ผู�เข�าอบรมปฏิบัติ 
งานตามประมวล
จริยธรรม 

0.1228
  

      บุรีรัมย3 

40 เสริมสร�างธรรมาภิบาลบุคลากร
ภาครัฐจังหวัดปทุมธานี 

คน 400 0.3522  0.3522 ร�อยละของผู�เข�ารับ
การอบรมที่สามารถ
นําความรู�ที่ได�รับจาก
การอบรมไปปรับใช�
ในการปฏิบัติราชการ 

ประชาชนได�รับ
บริการที่มี
ประสิทธิภาพ
โปร�งใส 
 

  0.3522     ปทุม 
ธานี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
41 เสริมสร�างศีลธรรม คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
ให�แก�ข�าราชการตํารวจต�อต�าน
การทุจริตคอร3รัปชั่น 

คน 300 0.0972  0.0972 ผู�เข�ารับการอบรม 
ผ�านเกณฑ3การ
ประเมิน 

ผู�อบรมมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

  0.0972     ประจวบ
คีรีขันธ3 

42 ข�าราชการท�องถิ่นไทยหัวใจ
สะอาด ปราศจากคอร3รัปชั่น 

คน 300 0.0860  0.0860 ผู�รับบริการมีความ
พึงพอใจ 

ผู�รับบริการได�รับ
การบริการที่รวดเร็ว 
โปร�งใส เสมอภาค 
และเป�นธรรม 

  0.0860     ประจวบ
คีรีขันธ3 

43 อบรมเพิ่มทักษะการให�บริการ 
(Service mind) ให�กับ
ผู�ปฏิบัติงานด�านการให�บริการ 

คน 200 0.3300  0.3300 ผู�เข�ารับการอบรม มี
ความรู�ความเข�าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย
มากขึ้น 

ผู�เข�ารับการอบรม
ปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวข�อง 

  0.3300     ประจวบ
คีรีขันธ3 

44 เสริมสร�างธรรมาภิบาลและความ
โปร�งใสสู�จังหวัดใสสะอาด 

คน 310 0.2700  0.2700 1. ร�อยละของผู�เข�า
รับการอบรมสมัคร
เป�นเครือข�ายต�อต�าน
การทุจริต  
2. ร�อยละผู�เข�ารับ
การอบรมที่สมัคร
เป�นเครือข�ายต�อต�าน
การทุจริตเข�าร�วม
กิจกรรมในการ
รณรงค3ต�อต�านการ
ทุจริต 

มีเครือข�ายร�วม
ต�อต�านการทุจริต 

 
 
 
 

  0.2700     ปราจีน 
บุรี 

45 ปลุกจิตสํานึกการสร�างเครือข�าย
ภาครัฐต�อต�านการทุจริต 

คน 700 0.8050  0.8050 1. ร�อยละของผู�เข�า
รับการอบรมสมัคร
เป�นเครือข�ายต�อต�าน
การทุจริต  
2.ร�อยละผู�เข�ารับ
การอบรมที่สมัคร
เป�นเครือข�ายต�อต�าน

มีเครือข�ายร�วม
ต�อต�านการทุจริต 

0.8050       ปราจีน 
บุรี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
การทุจริตเข�าร�วม
กิจกรรมในการ
รณรงค3ต�อต�านการ
ทุจริต 

46 ส�งเสริมการสร�างจิตสํานึก 
คุณธรรม จริยธรรม และค�านิยม
ให�สังคมไทยไม�โกงต�อต�านการ
ทุจริต 

คน 200 0.1200  0.1200 1. ผู�เข�าร�วม
โครงการได�รับความรู�
เพิ่มขึ้นไม�น�อยกว�า 
ร�อยละ 80 
2.สร�างเครือข�ายการ
ต�อต�านการทุจริต
จังหวัดป̂ตตานี
เพิ่มขึ้นไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 80 
(ผู�เข�าร�วมโครงการ) 

-ผู�เข�าร�วมประชุม
ปฏิบัติงานอย�างมี
คุณธรรม จริยธรรม 
 
-มีเครือข�ายต�อต�าน
การทุจริต 

  0.1200     ป^ตตานี 

47 อบรมให�ความรู�ด�านการปSองกัน
และปราบปรามการทุจริตให�แก�
สมาชิก อปพร. 

คน 1,600 0.6736  0.6736 อบรมให�ความรู�  
16 ครั้ง 

ผู�เข�าอบรมมีความรู�
ด�านการปSองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

  0.6736
  

    พระนคร
ศรี 

อยุธยา 

48 ท�องถิ่นก�าวไกล หัวใจธรรมา-     
ภิบาล 

คน 350 0.8300  0.8300 ร�อยละ ของผู�เข�ารับ
การอบรมมีองค3
ความรู�ด�านปSองกัน 
ปราบปรามการ
ทุจริต 

ผู�เข�าอบรมมีความรู�
ด�านการปSองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

  0.8300     พังงา 

49 ฝâกอบรมเสริมสร�างคุณธรรมและ
จริยธรรมของข�าราชการ
พนักงาน และเจ�าหน�าที่ของรัฐ
สังกัดส�วนภูมิภาคในพื้นที่ 

คน 1,443 0.4090  0.4090 ร�อยละความพึง
พอใจของประชาชน
และผู�มีส�วนได�เสียต�อ
การพัฒนาระบบ
ราชการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพความ
โปร�งใส และลด

ผู�เข�าอบรมมี
คุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน 

  0.4090     พังงา 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
ความเสี่ยงในการ
ทุจริต 

50 อบรมให�ความรู�เกี่ยวกับการ
ปSองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

คน 80 0.1000  0.1000 จํานวนผู�เข�าอบรม 
มีส�วนร�วมในการ
ปSองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

ผู�เข�าอบรมมีส�วน
ร�วมในการปSองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

  0.1000     พังงา 

51 จัดอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับ
กฎหมายการปSองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแก�
พนักงานสอบสวน 

คน 70 0.0300  0.0300 จํานวนครั้งในการ
ฝâกอบรม 

ผู�เข�าอบรมเกิด
ความตระหนักและ
ร�วมเป�นเครือข�าย
ต�อต�านการทุจริต 

0.0300       พัทลุง 

52 เสริมสร�างจิตสํานึก ผนึกกําลัง 
ร�วมปลูกฝ̂งเยาวชนรุ�นใหม�ใส�ใจ
คุณธรรม 

คน 700 0.0900  0.0900  ร�อยละ 90 ของ
นักศึกษาที่เข�าร�วม
โครงการมีจิตสํานึก
ด�านคุณธรรม 
จริยธรรมมากขึ้น 

บุคลากร นักเรียน 
นักศึกษา ได�ผ�าน
การอบรม ได�มี
ความรู� ความเข�าใจ
ในการดําเนินชีวิต 
เพื่อต�อต�านการ
ทุจริตคอรัปชั่น 

0.0900       พัทลุง 

53 ปลูกและปลุกจิตสํานึกด�าน
คุณธรรม จริยธรรม 

คน 250 0.2100  0.2100 จํานวนหัวหน�าส�วน
ราชการ นายอําเภอ 
ข�าราชการ
ผู�ปฏิบัติงาน 

ผู�อบรมมีความรู�
ความเข�าในการ
พัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมและ
สามารถนําไปปรับ
ใช�ในการทํางานให�
บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเปSาหมายของ
องค3กร 

  0.2100     พัทลุง 

54 การส�งเสริมสนับสนุนการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานของ

คน 315 0.3500  0.3500 105 102 0.3500       พิษณุ 
โลก 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
หน�วยงานภาครัฐ (ITA)  

55 อบรมให�ความรู� รณรงค3สร�าง
จิตสํานึกที่ดีและช�วยกันพิทักษ3สา
ธารณสมบัติของแผ�นดิน 

คน 500 0.4500  0.4500 ร�อยละ80  ร�อยละ100 0.4500       พิษณุ 
โลก 

56 อบรมส�งเสริมองค3กรภาคเอกชน
เพื่อเป�นกลไกปSองกันการทุจริต 
จ. เพชรบุรี 

คน 150 0.1000  0.1000 จํานวนเครือข�ายใน
การต�อต�านการ
ทุจริต 

มีเครือข�ายในการ
ต�อต�านการทุจริต 
150 เครือข�าย 

  0.1000     เพชรบุรี 

57 อบรมส�งเสริมองค3กร
คณะกรรมการหมู�บ�าน (กม.) 
เพื่อเป�นกลไกปSองกันการทุจริต 
จ. เพชรบุรี 

คน 150 0.1000  0.1000 จํานวนเครือข�ายใน
การต�อต�านการ
ทุจริต 

มีเครือข�ายในการ
ต�อต�านการทุจริต 
150 เครือข�าย 

0.1000       เพชรบุรี 

58 การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให�บริการประชาชน เพื่อให�เกิด
ความโปร�งใส และลดความเสี่ยง
ในการทุจริต 

คน 80 0.1200  0.1200 - -   0.1200     แพร� 

59 การส�งเสริมสนับสนุนการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ (ITA)  

คน 70 1.0000  1.0000 ร�อยละของ
หน�วยงานที่ผ�าน
เกณฑ3การประเมิน 
ITA 

กว�าร�อยละ 60 
ของหน�วยงานผ�าน
เกณฑ3การประเมิน 
ITA 

  0.5000 0.2500 0.2500 พะเยา 

60 พัฒนาเครือข�ายธรรมาภิบาลใน
การปSองกันการทุจริต 

คน 150 0.4500  0.4500 จํานวนผู�เข�ารับการ
อบรม 

ผู�เข�าอบรมมีความรู�
ความเข�าใจเกี่ยวกับ 
คุณธรรมและธรร
มาภิบาลและเข�ามา
มีส�วนร�วมในการ
สอดส�องและแจ�ง
เบาะแสการทุจริต 

0.1500 0.1500 0.1500   พะเยา 

61 ความรู�คู�คุณธรรมธรรมาภิบาล
จังหวัดภูเก็ต 

คน 300 0.1000  0.1000 ร�อยละของ
ความสําเร็จของ
จํานวน ข�าราชการ 

มีเครือข�าย
เสริมสร�างหลักธรร
มาภิบาลภายใน

  0.1000     ภูเก็ต 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
พนักงานราชการใน
พื้นที่จังหวัดภูเก็ต มี
ความรู�ความเข�าใจใน
หลักธรรมาภิบาล 

จังหวัดภูเก็ต  

62 สร�างจิตสํานึกเพื่อการปSองกัน
และปราบปรามการทุจริตของ
ฝ0ายปกครองจังหวัดแม�ฮ�องสอน 

คน 1,400 0.5300  0.5300 ข�าราชการกํานัน 
ผู�ใหญ�บ�านผู�ช�วย
ผู�ใหญ�บ�านไม�น�อย
กว�า ๑,๔๐๐ คน ได�
เข�าร�วมโครงการฯ 

ข�าราชการกํานัน 
ผู�ใหญ�บ�านผู�ช�วย
ผู�ใหญ�บ�าน มี
จิตสํานึก ค�านิยม 
คุณธรรมและ
วัฒนธรรมสุจริต 
และเป�นการสร�าง
เครือข�ายปSองกัน
การทุจริต 

  0.5300
  

    แม�ฮ�อง 
สอน 

63 รณรงค3 "คนไทย ไม�โกง" เพื่อ
ถวายสัตย3ปฏิญาณฯ ต�อต�านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

คน 200 0.1200  0.1200 ไม�มีการร�องเรียนการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบในจังหวัดยะลา 

ร�อยละ 100 0.1200       ยะลา 

64 สร�างความเข�มแข็งการบูรณาการ
ความร�วมมือระหว�างภาคี
เครือข�ายหน�วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และประชาชนในการต�อต�านการ
ทุจริต 

คน 400 0.5000  0.5000 บุคลากรภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม เข�า
ร�วมโครงการฯ ไม�
น�อยกว�าร�อยละ 80 

ผู�เข�ารับการอบรม
จะต�องสมัครเป�น
เครือข�ายต�อต�าน
การทุจริตไม�น�อย
กว�าร�อยละ 30 

  0.5000     ยโสธร 

65 ปSองกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบจังหวัด
ระนอง ประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

คน 200 0.1350  0.1350 ผู�เข�าร�วมการ
ฝâกอบรมได�รับ
ความรู�ในการปSองกัน 
ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติ   
มิชอบจังหวัดระนอง 
ประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๐ ไม�น�อย

บุคลากรมีความ
ตระหนักรู�ในการ
ต�อต�านการโกงทุก
รูปแบบ และมี
คุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติหน�าที่ 
มากขึ้น 

  0.1350     ระนอง 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
กว�าร�อยละ 80 
 
 

66 อบรมให�ความรู�ความเข�าใจการ
ปSองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

คน 360 0.2553  0.2553 ประเมินความพึง
พอใจในการเข�าร�วม
โครงการในภาพรวม
ไม�ต่ํากว�าระดับมาก
(ร�อยละ 80) 

ผู�เข�าร�วมโครงการมี
ความพึงพอใจ
โครงการใน
ภาพรวมระดับมาก 
(ร�อยละ 80) 

0.2553       ระยอง 

67 เสริมสร�างความรู� ความเข�าใจ
มาตรา 100 และ 103 แห�ง 
พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว�า
ด�วยการปSองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 

คน 250 0.1500  0.1500 จํานวนผู�เข�าร�วม
สัมมนา 

ร�อยละ 90   0.1500     ราชบุรี 

68 อาสาสมัคร ป.ป.ช.  คน 660 0.3636  0.3636 โรงเรียนในพื้นที่
จังหวัดลพบุรีเข�าร�วม
โครงการร�อยละ 50 

มีเครือข�ายต�อต�าน
การทุจริตเพื่อแจ�ง
เบาะแสการทุจริต
ของเจ�าหน�าที่รัฐ 

 0.1212 0.1212 0.1212 ลพบุรี 

69 การเผยแพร�ความรู�ตามกฎหมาย 
มาตรา 103/7 เรื่องแนวทาง
การเปfดเผยราคากลางและการ
คํานวณราคากลางและการแสดง
บัญชีรายการรับจ�ายของโครงการ
ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป�น
คู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐ 

คน 500 0.4000  0.4000 1. จํานวนผู�เข�าร�วม
การฝâกอบรม
โครงการ จํานวน 
500 คน  2.ความ
พึงพอใจของ
ผู�เข�าร�วมการ
ฝâกอบรมโครงการ 
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 
70 

การจัดซื้อจัดจ�าง
โดยการเปfดเผย
ราคากลางและการ
คํานวณราคากลาง
และการแสดงบัญชี
รายการรับจ�าย
หน�วยงานของรัฐ
เป�นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ และ
ถูกต�องตามระเบียบ
กฎหมาย 

  0.2000 0.2000   ลําปาง 

70 สนับสนุนและสร�างการมีส�วนร�วม
ในการปSองกันการทุจริต 

คน 1,000 0.8000  0.8000 จํานวนผู�เข�าร�วม
โครงการ จํานวน 

1. จังหวัดลําปางมี
ระบบการบริหาร

 0.4000 0.4000   ลําปาง 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1.000 คน  จัดการที่โปร�งใส 

เป�นธรรม 
 
2. มีเครือข�ายใน
การต�อต�านการ
ทุจริตที่เข�มแข็ง 

71 ส�งเสริมและพัฒนาให�เกิดหมู�บ�าน
รักษาศีล 5 ในทุกหมู�บ�าน 

คน 3,120 0.5000  0.5000 จํานวนผู�เข�าร�วม
โครงการ จํานวน 
3,120 คน  

1. หมู�บ�าน  
เปSาหมายได�รับการ
พัฒนาสู�หมู�บ�าน
รักษาศีล 5             
2.คนในหมู�บ�านมี
ความสงบสุข สังคม
สงบสุข จังหวัดสงบ
สุขประเทศชาติสงบ
สุข 

0.1000
  

0.2000 0.2000   ลําปาง 

72 ส�งเสริมสนับสนุนประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใส เพื่อ
เข�ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงาน
ของหน�วยงานภาครัฐ (ITA) ของ
จังหวัดลําพูน 

คน 110 0.1800  0.1800 บุคลากรของ
หน�วยงานของรัฐ มี
ความรู� ความเข�าใจ 
เกี่ยวกับการประเมิน 
ITA ร�อยละ 80 

110  0.0600 0.0600 0.0600 ลําพูน 

73 พัฒนาความรู�เรื่องการต�อต�าน
การทุจริตและการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
องค3กรปกครองส�วนท�องถิ่นและ
ผู�นําชุมชนในจังหวัดเลย 

คน 560 0.3000  0.3000 ร�อยละ 75 ของผู�
เข�ารับการอบรมมี
ความรู� สามารถ
นําไปพัฒนาเครือข�าย
ต�อต�านการทุจริตใน
จังหวัดเลยได� 

ผู�เข�ารับการอบรม 
มีความรู� สามารถ
นําไปพัฒนา
เครือข�ายต�อต�าน
การทุจริตในจังหวัด
เลยได� 

0.0500 0.2500     เลย 

74 จังหวัดธรรมาภิบาลอย�างยั่งยืน คน 200 0.1500  0.1500 ร�อยละ 80 ของผู�
เข�ารับการอบรมมี
ความรู� ความเข�าใจ

ผู�เข�ารับการอบรมมี
ความรู� ความเข�าใจ
เกี่ยวกับค�านิยมและ

    0.1500   เลย 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
เกี่ยวกับค�านิยมและ
ทัศนคติต�อต�าน 
การทุจริตดี 

ทัศนคติต�อต�านการ
ทุจริตดี 

75 ประชาสัมพันธ3ปSองกันและแก�ไข
ป̂ญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ จังหวัดเลย 

คน 50 0.0750  0.0750 ร�อยละ 80 ของผู�
เข�ารับการอบรม
สามารถพัฒนา
เครือข�ายการ
ประชาสัมพันธ3การ
ปSองกันและแก�ไข
ป̂ญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐได� 

ผู�เข�ารับการอบรมมี
ความสามารถ
พัฒนาเครือข�าย 
การประชาสัมพันธ3
การปSองกันและ
แก�ไขป̂ญหาการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐได� 

  0.0750     เลย 

76 ฝâกอบรมข�าราชรุ�นใหม�หัวใจสี
ขาว 

คน 100 0.1000  0.1000 ร�อยละ 80 ของ
ข�าราชการที่เข�ารับ
การอบรมมีความรู�
ความเข�าใจในการ
ปฏิบัติงานราชการได�
อย�างถูกต�อง ตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

ข�าราชการมีความรู�
ความเข�าใจในการ
ปฏิบัติงานราชการ
ได�อย�างถูกต�อง 
ตามระเบียบ 
กฎหมาย 

  0.1000     เลย 

77 พัฒนางานตามพันธกิจของส�วน
ราชการ เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานตาม พ.ร.บ. อํานวย
ความสะดวกฯ 

คน 100 0.1000  0.1000 ภายหลังการจัด
โครงการ ราชการ
ส�วนภูมิภาค ประจํา
จังหวัดเลย ไม�มีเรื่อง
ร�องเรียนเกี่ยวกับ
การดําเนินการตาม
พันธกิจของ       
ส�วนราชการ       
เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานตาม 
พ.ร.บ.การอํานวย

ราชการส�วนภูมิภาค 
ประจําจังหวัดเลย 
ไม�มีเรื่องร�องเรียน
เกี่ยวกับการ
ดําเนินการตาม 
พ.ร.บ.การอํานวย
ความสะดวกฯ 

      0.1000 เลย 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
ความสะดวกฯ หรือ
เรื่องร�องเรียนลดลง 

78 อบรมพัฒนาความรู�เกี่ยวกับ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข�อง
ด�านการปSองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจําป�งบประมาณ 2560 

คน 135 0.0400  0.0400 ร�อยละ 80 ของผู�
เข�ารับการอบรมมี
ความรู� ความเข�าใจ
เกี่ยวกับค�านิยมและ
ทัศนคติต�อต�านการ
ทุจริตดี 

ผู�เข�ารับการอบรมมี
ความรู� ความเข�าใจ
เกี่ยวกับค�านิยมและ
ทัศนคติต�อต�านการ
ทุจริตดี 

0.0400       เลย 

79 อปท. โปร�งใสหัวใจคุณธรรม คน 220 0.1500  0.1500 ร�อยละ 80  -   0.1500     ศรี 
สะเกษ 

80 ตําบลเข�มแข็งต�านโกง คน 206 0.1500  0.1500 ร�อยละ 80  -   0.1500     ศรี 
สะเกษ 

81 การเสริมสร�างวินัยและคุณธรรม
จริยธรรม สู�เยาวชน ประชาชน
และข�าราชการ 

คน 400 0.2000  0.2000 ผู�เข�าอบรมมีความรู�
ความเข�าใจในการ
เสริมสร�างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม  
มีคุณลักษณะการ
เป�นพลเมืองที่ดี   
ยึดมั่นในความ
ถูกต�อง มีคุณธรรม  
จริยธรรม และน�อม
นําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เป�นหลักในการ
ปฏิบัติราชการ และ
ดําเนินชีวิต  

ผู�เข�าอบรมที่เป�น
นักเรียน, นักศึกษา, 
ข�าราชการ, ประชาชน 
และเครือข�าย มี
วินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณ-
ลักษณะการเป�น
พลเมืองที่ดี ยึดมั่น
ในความถูกต�อง 
และสามารถน�อม
นําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เป�นหลักในการ
ปฏิบัติราชการ และ
ดําเนินชีวิต  

0.2000
  

      สกลนคร 

82 ปลูกและปลุกจิตสํานึกให�
สังคมไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
ห�างไกลทุจริต 

คน 600 0.3000  0.3000 - -   0.3000     สงขลา 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
 

83 การเสริมสร�างจิตสํานึกและ
ค�านิยมให�หน�วยงานภาครัฐใน
การปSองกันและปราบปราม
ทุจริต 

คน 250 0.1500  0.1500 ผู�เข�ารับการอบรม
ร�อยละ 70 มีความรู�
ความเข�าใจในการ
พัฒนาคุณธรรม และ
จริยธรรม มี
คุณลักษณะเป�น
ข�าราชการยุคใหม�ที่
ยึดมั่นในความ
ถูกต�อง ชอบธรรม 
ซื่อสัตย3 สุจริต  

- 0.1500       สตูล 

84 เสริมสร�างธรรมาภิบาลและความ
โปร�งใสของจังหวัดสมุทรสงคราม 

คน 120 0.1520  0.1520 - ร�อยละของผู�เข�า 
ร�วมกิจกรรมอบรม มี
ความรู�ความเข�าใจ
ด�านการปSองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตผ�านเกณฑ3ที่
กําหนด ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 90 
- ร�อยละของผู�เข�า 
ร�วมมีความพึงพอใจ
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 
80 

ดําเนินการ  
19 ม.ค. 60 

  0.1520     สมุทร 
สงคราม 

85 เสริมสร�างธรรมาภิบาลและความ
โปร�งใสขององค3กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น 

คน 108 0.0500  0.0500 1. อปท.มีความ
โปร�งใสในการปฏิบัติ
ราชการ ร�อยละ 100 
2. เจ�าหน�าที่ของ 
อปท. ไม�มีพฤติการณ3
ที่ส�อไปในทางทุจริต

ผู�เข�าอบรมมีความรู�
ความเข�าใจในหลัก
ธรรมาภิบาลของ
การบริหารราชการ 

0.0500       สมุทร 
สงคราม 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
และปฏิบัติงานอย�าง
มีประสิทธิภาพ 

86 แลกเปลี่ยนเรียนรู� การประเมิน
คุณธรรม และความโปร�งใสใน
การดําเนินงาน (Integrity and 
Transparency Transparency 
Assessment : ITA) เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงองค3กร 

คน 130 0.0510  0.0510 - ร�อยละของ
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม
อบรม มีความรู�ความ
เข�าใจด�านการปSองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตผ�านเกณฑ3ที่
กําหนด ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 90 
- ร�อยละของ
ผู�เข�าร�วมมีความ 
พึงพอใจไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 80 

โครงการเป�นไปตาม
เปSาหมายคือร�อยละ 
100 ผู�ผ�านเกณฑ3
ความรู� ความเข�าใจ 
สูงกว�าเกณฑ3ที่
กําหนด คิดเป�นร�อย
ละ 100 

0.0510       สมุทร 
สงคราม 

87 สร�างความปรองดอง สมานฉันท3
โดยหลักธรรม ทาง
พระพุทธศาสนาหมู�บ�านรักษาศีล 
๕ 

คน 1,000 0.0770  0.0770 วัดในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสงคราม
จํานวน 10 วัด 

ประชาชนทุกภาค
ส�วนฯ ของจังหวัด
สมุทรสงคราม 
ได�เข�าวัดทําบุญ 
เป�นการสืบทอด
อายุพระพุทธ-
ศาสนา และเกิด
ความสามัคคีใน
ชุมชนต�าง ๆ 

0.0267 0.0129 0.0172 0.0202 สมุทร 
สงคราม 

88 เสริมสร�างองค3ความรู� คุณธรรม 
จริยธรรม ธรรมาภิบาล และ
ปSองกันปราบปรามการทุจริตของ
หน�วยงานรัฐ 

คน 100 0.1200  0.1200 บุคลากร/หน�วยงานที่
เข�ารับการฝâกอบรมมี
ความรู�ความเข�าใจ      
ไม�น�อยกว�าร�อยละ60 

ผู�เข�ารับการ
ฝâกอบรมมีความรู�
ความเข�าใจ ร�อยละ 
65 

0.1200       สมุทร 
สาคร 

89 พัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานตาม พ.ร.บ. การอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณา

คน 50 0.0500  0.0500 ร�อยละ 80 ของผู�
เข�ารับการฝâกอบรมมี
ความพึงพอใจในการ

ผู�เข�ารับการ
ฝâกอบรมมีความพึง
พอใจในการอบรม 

0.0500       สมุทร 
สาคร 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558 

เข�ารับการฝâกอบรม ร�อยละ 85 

90 ส�งเสริมความรู�ความเข�าใจในการ
ปฏิบัติงานของเจ�าหน�าที่ของรัฐ 

คน 400 0.4000  0.4000 ร�อยละ 80 ของผู�
เข�ารับการฝâกอบรมมี
ความพึงพอใจในการ
เข�ารับการฝâกอบรม 

ผู�เข�ารับการ
ฝâกอบรมมีความพึง
พอใจในการอบรม 
ร�อยละ 85 

0.4000       สมุทร 
สาคร 

91 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "จัดทํา
โครงการในกรอบแผนบูรณาการ 
การปSองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

คน 150 0.4500  0.4500  -ระดับความสําเร็จ
ของการนัดทํา
โครงการในกรอบ
แผนบูรณาการฯ 
-จํานวนผู�เข�าร�วม
กิจกรรมให�ความรู�ไม�
น�อยกว�าร�อยละ 70 

ร�อยละ 70 
 
 
 
ร�อยละ 70 

  0.4500     สระแก�ว 

92 สร�างเครือข�ายทุกภาคส�วนในการ
เฝSาระวังการทุจริต ระดับจังหวัด 

คน 100 0.1500  0.1500 จํานวนผู�ที่สมัครเข�า
ร�วมเป�นเครือข�าย
ต�อต�านการทุจริต
จังหวัดสระบุรี ไม�
น�อยกว�าร�อยละ  90 

มีเครือข�ายต�อต�าน
การทุจริตในระดับ
จังหวัด ครอบคลุม
ทุกอําเภอ 

  0.1500     สระบุรี 

93 อบรมเสริมสร�างคุณธรรมและ
จริยธรรมของข�าราชการจังหวัด
สิงห3บุรี 

คน 200 0.1500  0.1500 จํานวนผู�เข�ารับการ
อบรม 

ผู�เข�ารับการอบรมมี
ความรู� ความเข�าใจ
ในหลักการปฏิบัติ
ธรรม สามารถนํามา
ประพฤติปฏิบัติใน
การข�มตนให�
สามารถดํารง
ชีวิตประจําวันด�วย
ความปกติสุข มี
คุณธรรม และ
จริยธรรม 
 

0.1500      สิงห3บุรี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
 

94 เสริมสร�างองค3ความรู�ในการ
ต�อต�านการทุจริต 

คน 200 0.1500  0.1500 1.กลุ�มเปSาหมาย
ได�รับการพัฒนาให�มี
ความรู� ความเข�าใจ
เกี่ยวกับโครงสร�าง 
อํานาจหน�าที่ของ
องค3กรที่มีหน�าที่ใน
การสอดส�องการ
ทุจริต 
2.หน�วยงานต�าง ๆ มี
ความพร�อมในการ
ปSองกันและปราบ 
ปรามการทุจริต 
3.กลุ�มเปSาหมายมี
จิตสํานึก เข�าใจ 
มั่นใจในระบบกลไก
การปSองกันการทุจริต 
4.กลุ�มเปSาหมายนํา
แนวทางการบริหาร
กิจการบ�านเมืองที่ดี
ไปปฏิบัติ 

1.กลุ�มเปSาหมาย
ได�รับการพัฒนาให�
มีความรู� ความ
เข�าใจเกี่ยวกับ
โครงสร�าง อํานาจ
หน�าที่ขององค3กรที่
มีหน�าที่ในการ
สอดส�องการทุจริต 
2.หน�วยงานต�าง ๆ มี
ความพร�อมในการ
ปSองกันและปราบ 
ปรามการทุจริต 
3.กลุ�มเปSาหมายมี
จิตสํานึก เข�าใจ 
มั่นใจในระบบกลไก
การปSองกันการทุจริต 
4.กลุ�มเปSาหมายนํา
แนวทางการบริหาร
กิจการบ�านเมืองที่ดี
ไปปฏิบัติ 

0.1500       สุโขทัย 

95 ข�าราชการยุคใหม�ใส�ใจสุจริต คน 150 0.1000  0.1000 จัดอบรมให�ความรู� -   0.1000
  

    สุพรรณ
บุรี 

96 ส�งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพข�าราชการ 
(ข�าราชการกลุ�มเสี่ยง) 

คน 100 0.1019  0.1019 จํานวนข�าราชการที่
ถูกร�องเรียนหรือ
ดําเนินการกรณี
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบลดลงจากป�ที่
ผ�านมา 

ข�าราชการในกลุ�มที่
เสี่ยงต�อการทุจริต 
ได�รับการส�งเสริม
และปลูกจิตสํานึก 
ตลอดจนมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการ

0.1019       สุราษฎร3
ธานี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
ปฏิบัติงาน มีความ
ตระหนักรู�ต�อการ
ต�อต�านการทุจริต
คอร3รัปชัน และมี
ฐานความคิดในการ
รักษาประโยชน3
สาธารณะ 

97 สร�างความปรองดองสมานฉันท3 
โดยใช�หลักธรรมทางพระพุทธ-
ศาสนา "หมู�บ�านรักษาศีล 5" 
จังหวัดสุรินทร3 

หมู� 
บ�าน 

17 0.2000  0.2000 จํานวน 250 คน อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

  0.2000     สุรินทร3 

98 การเสริมสร�างความรู�ด�าน
ระเบียบกฎหมายให�แก�บุคลากร
ภาครัฐในการต�อต�านการทุจริต 

คน 250 0.1247  0.1247 จํานวน 17 หมู�บ�าน อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

  0.1247     สุรินทร3 

99 หนองบัวลําภูใสสะอาดไม�ให� 
ไม�รับ 

คน 200 0.1154  0.1154 ร�อยละของผู�เข�ารับ
การอบรมสามารถนํา
ความรู�ที่ได�รับไปใช�
ในชีวิตประจําวัน
และสร�างเครือข�าย
เพิ่มเติมได� 

ร�อยละ 90 0.1154 
 

      หนอง 
บัวลําภ ู

100 เสริมสร�างการมีส�วนร�วมและ
ปลุกจิตสํานึกในการปSองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในทุกภาค
ส�วนจังหวัดอ�างทอง 

คน 100 0.0370  0.0370 จํานวนผู�เข�าร�วม
กิจกรรม 

ไม�น�อยกว�าร�อยละ
80 

  0.0370     อ�างทอง 

101 เฝSาระวัง/ต�อต�านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

คน 320 0.1530  0.1530 จํานวนผู�เข�าร�วม
กิจกรรม 

ไม�น�อยกว�าร�อยละ
80 

  0.1530     อ�างทอง 

102 ท�องถิ่นอ�างทอง สุจริตโปร�งใส คน 430 0.5000  0.5000 จํานวนผู�เข�าร�วม
โครงการ 

ไม�น�อยกว�าร�อยละ
80 

0.5000       อ�างทอง 

103 1 จังหวัด 1 ปSองกันโกง คน 321 0.1000  0.1000 มีผู�เข�ารับการอบรม
ร�อยละ ๘๐ 

ผู�เข�ารับการอบรมมี
จิตสํานึกจริยธรรม 

0.1000       อุดรธานี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
คุณธรรม และมี 
 
พฤติกรรมต�อต�าน
การทุจริต 

104 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู�
ประสบการณ3การประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 

คน 120 0.0868  0.0868 - -   0.0868     อุทัยธานี 

105 เสริมสร�างจิตสํานึกของเครือข�าย
วัฒนธรรม "ร�วมคิด ร�วมทํา ร�วม
ต�านทุจริต" ประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

คน 128 0.1200  0.1200 - - 0.1200       อุทัยธานี 

106 ประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ จ. อุตรดิตถ3 
(Integrity and transparency 
Assessment - ITA) 

คน 300 0.2281  0.2281 จํานวนบุคลากรที่
ได�รับการเสริมสร�าง
คุณธรรมจริยธรรม 
และความโปร�งใสใน
การดําเนินงาน 

บุคลากรภาครัฐมี
ความรู� ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบใน
การต�อต�านการ
ทุจริต และองค3กรมี
คุณธรรมความ
โปร�งใสนําไปสู�
สังคมไทยปลอด
จากการทุจริต 

  0.2281     อุตรดิตถ3 

107 ประชุมเสวนาปลุกจิตสํานึก
ค�านิยมคุณธรรม จริยธรรมและ
สร�างวินัยการปSองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

คน 600 0.3450  0.3450 - -   0.3450     อุบล 
ราชธานี 

108 อปท.โปร�งใส หัวใจช�อสะอาด คน 700 0.2800  0.2800 1.ลดป̂ญหาการ
ทุจริตในภาครัฐ และ
สังคมไทย 

1. นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนทั่วไปและ
เจ�าหน�าที่ของรัฐมี

  0.2800     อํานาจ 
เจริญ 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
2.ประเทศไทยมีภาพ
ลักษณะด�านการ 
คอร3รัปชันที่ดีขึ้น 
3.ร�อยละ 80 ของ
เจ�าหน�าที่พัสดุและ
หัวหน�าเจ�าหน�าที่
พัสดุของ อปท. ใน
หน�วยงานแต�ละ
สังกัดมีความรู�ความ
เข�าใจมาตรา 100 
และมาตรา 103 ใน
ระดับพื้นฐาน (วัด
โดยแบบทดสอบ
ความรู�) 

ความรู� ความเข�าใจ
มาตรา 100 และ
มาตรา 103 
2.เจ�าหน�าที่ของรัฐ
ผู�ปฏิบัติงานเกี่ยว 
ข�องกับงานพัสดุ
สามารถปฏิบัติงาน
ด�วยความโปร�งใส
และลดความเสี่ยง
ของการทุจริตใน
หน�วยงานของรัฐ 
3.ค�าดัชนี
ภาพลักษณ3คอร3รัป
ชัน (CPI) ของ
ประเทศไทยดีขึ้น 

 งบประมาณรวม 45.2108   16.6559 17.7626 5.6824 3.5835 
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ยุทธศาสตรที่ 1 “สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต” 
กลยุทธที่ 2 ส�งเสริมให�มีระบบและกระบวนการกล�อมเกลาทางสังคมเพื่อต�านทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 การขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม

ข�าราชการไปสู�การปฏิบัติ 
คน 200 0.4100  0.4100 ร�อยละ 80 ของ

ข�าราชการและ
เจ�าหน�าที่ของรัฐที่
เข�าร�วมการสัมมนา 
มีความรู�ความเข�าใจ
และถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานประมวล
จริยธรรมข�าราชการ
พลเรือน 

ข�าราชการและ
เจ�าหน�าที่ของรัฐใน
จังหวัดมีความรู�
ความเข�าใจและ
ปฏิบัติตาม
มาตรฐานประมวล
จริยธรรม
ข�าราชการพลเรือน
สามารถปลูก
จิตสํานึกการเป�น
ข�าราชการที่ดี 
ปฏิบัติราชการด�วย
ความโปร�งใสและมี
ประสิทธิภาพ 
วัฒนธรรมในการ
ปฏิบัติงานที่มุ�ง
ประโยชน3สุขของ
ประชาชนเป�น
สําคัญ 

  0.4100     กาฬ 
สินธุ3 

2  หมู�บ�านรักษาศีล ๕ จังหวัดตรัง คน 30 0.3480  0.3480 - ยังไม�ได�ดําเนินการ   0.2663   0.0817 ตรัง 

3 หมู�บ�านรักษาศีล ๕  คน 450 0.1500  0.1500 - -   0.1500
  

    บุรีรัมย3 

4 ขับเคลื่อนโครงการหมู�บ�านรักษา
ศีล 5 

คน 1,300 0.5500  0.5500 -จํานวนหมู�บ�านร�วม 
โครงการ 
-กลุ�มเปSาหมาย
โครงการไม�น�อยกว�า

เด็ก เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป 
ไดน�อมนําหลักธรรม

  0.1500 0.3000 0.1000 มหา 
สารคาม 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
ร�อยละ 80 ทางศาสนามาใช�ใน

ชีวิตประจําวัน และ
ดําเนินชีวิตร�วมกัน
ในชุมชน โดยเฉพาะ
การถือศีล/ครองตน
ในหลักศีล 5 มีจิต-
สํานึกปSองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 
มีสุขภาวะที่ดีทั้ง
ร�างกายและจิตใจ 

5 หมู�บ�านรักษาศีล ๕  คน 3,400 1.5000  1.5000 เชิงปริมาณผู�เข�าร�วม
โครงการ 

เชิงคุณภาพร�อยละ 
80 ของผู�เข�าร�วม
โครงการมีความรู�
และเข�าใจสามารถ
นําหลักศีล 5 มาใช�
เพื่อลดการทุจริต
คอรัปชั่น 

  0.6600 0.6600 0.1800 ร�อยเอ็ด 

6 การรักษาศีล 5 เสริมสร�างความ
โปร�งใส นําพาประเทศก�าวไป
ข�างหน�าอย�างมั่นคงยั่งยืน 

คน 250 0.1200  0.1200 1.เครือข�ายภาค
ประชาสังคมได�รับ
ความรู�ความเข�าใจ
นโยบายรัฐบาลและ
จังหวัดด�านการ
ปSองกันปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ        
2.พุทธศาสนิกชนใน
ครอบครัว หมู�บ�าน 
สถานศึกษา และ
หน�วยงานภาครัฐเข�า

1.เครือข�ายภาค
ประชาสังคมตาม
โครงการหมู�บ�าน
รักษาศีล 5 มี
ความรู� ความเข�าใจ
ในการปSองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต และสร�าง
กลไกปSองกันการ
ทุจริตเข�มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ                           
2.พุทธศาสนิกชน
ของจังหวัด

0.1200       สมุทร 
ปราการ 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
ร�วมโครงการและ
รักษาศีล 5 เพิ่มขึ้น
ร�อยละ 30 

สมุทรปราการเข�า
ร�วมโครงการรักษา
ศีล 5 เพิ่มขึ้น 

 งบประมาณรวม 3.0780   0.1200 1.3363 0.9600 0.3617 
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ยุทธศาสตรที่ 1 “สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต” 
กลยุทธที่ 3 ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปjนเครื่องมือต�านทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 เสรมิสร�างความรู�เกี่ยวกับการ

ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงแก�
องค3กรสตร ี

คน 250 0.3000  0.3000 1.จํานวนผู�เข�าร�วม
โครงการ ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 85 
2.ผู�เข�าร�วมโครงการ
มีความรู�เกี่ยวกับการ
ปSองกันการทุจริต
เพิ่มขึ้น 

ผู�เข�าร�วมโครงการ
นําความรู�ที่ได�รับไป
ใช�ในการปSองกัน
การทุจริตในพื้นที่ 

0.3000       พิจิตร 

2 เสรมิสร�างความรู�เกี่ยวการ
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

คน 500 0.3650  0.3650 จํานวนของผู�เข�าร�วม
กิจกรรม 

1.ข�าราชการภายใน
จังหวัดหนองคาย
ได�รับความรู�
เกี่ยวกับการดําเนิน
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อนําไป
เป�นแนวทางในการ
เผยแพร�องค3ความรู�
ด�านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ให�กับหน�วยงาน
ต�อไป 
2.ข�าราชการภายใน
จังหวัดหนองคาย
ได�รับความรู�
เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  0.3650     หนอง 
คาย 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
สามารถนําไป
ประกอบอาชีพ
เสริมสร�างรายได� 
ลดป̂ญหาหนี้สิน   
ในข�าราชการเป�น
การเพิ่มคุณภาพ
ชีวิต 

 งบประมาณรวม 0.6650   0.3000 0.3650    
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ยุทธศาสตรที่ 1 “สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต” 
กลยุทธที่ 4 เสริมพลังการมีส�วนร�วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส�วนต�อต�านการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 โครงการฝâกอบรมเสริมสร�าง

ค�านิยมความซื่อสัตย3สุจริต
ให�แก�อาสาสมคัรปSองกันภัย
ฝ0ายพลเรือน 

จังหวัด 
(รุ�น) 

76 3.8000  3.8000 1. ร�อยละของ
จํานวนสมาชิกของ
กลุ�ม/องค3กรที่เข�า
ร�วมกิจกรรมการ
ต�อต�านทุจริตไม�น�อย
กว�าร�อยละ 80 เมื่อ
เทียบกับเปSาหมาย
ที่ตั้งไว� (ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ) 
2. ร�อยละความ 
สําเร็จ ของอาสา 
สมัครหรือเครือข�าย
ของส�วนราชการที่
ผ�านการอบรม 
สามารถพัฒนาขยาย
ผลต�อยอดเครือข�าย
รูปแบบความสัมพันธ3
ในการร�วมกันปSองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต ร�อยละ 70 
(ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ) 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
ปSองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตแห�งชาติ 
(ปปช.) มีเครือข�าย 
ในการปSองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตเพิ่มขึ้น 
จํานวน 7,600 คน 

3.8000    ปภ. 

2 พัฒนาศักยภาพและรวมพลัง
เครือข�ายเฝSาระวังการทุจรติใน
หน�วยงานภาครัฐ 

คน 90 0.3400  0.3400 ร�อยละ 80 ของ
เครือข�ายเฝSาระวังมี
ความเข�าใจบทบาท
หน�าที่ของตน และมี
การเตือนภัยให�
ข�อมูลเบาะแส 

จังหวัดมีเครือข�าย
การเฝSาระวังเตือน
ภัยการทุจริตใน
หน�วยงานภาครัฐที่
มีประสิทธิภาพ 

  0.3400     กาฬ 
สินธุ3 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
3 ส�งเสริมและพัฒนาเครือข�าย

ภาครัฐและเอกชนเพื่อต�อต�าน
การทุจริตภาครัฐ 

คน 100 0.1500  0.1500 ร�อยละ 80 มีเครือข�ายร�วม
ต�อต�านการทุจริต  

0.1500       ตรัง 

4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เครือข�ายข�าราชการ เจ�าหน�าที่
ของรัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมต�อต�านคอร3รัปชั่น 

คน 200 0.7000  0.7000 - มีเครือข�ายร�วม
ต�อต�านการทุจริต  

0.7000       นคร 

สวรรค� 

5 เสรมิสร�างการมสี�วนร�วมของ
เครือข�ายภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน ภาคประชา
สังคมและสื่อมวลชน 

คน 100 0.1080  0.1080 ข�อเสนอ 10 ข�อ 
เครือข�าย 1 กลุ�ม 

10 ข�อเสนอ  
10 เครือข�าย 

  0.1080     นคร 

สวรรค� 

6 สร�างเครือข�ายข�าราชการ
ต�อต�านการทุจริต 

คน 200 0.1264  0.1264 ร�อยละ 90 ของ
บุคลากร 
ภาครัฐ ได�รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

1. ข�าราชการใน
ระดับจังหวัดมีความ
ตระหนักในพิษภัย
ของการเรียกรับ
สินบนการจัดซื้อจัด
จ�าง 
2. มีการดําเนินการ
ทางวินัย/กฎหมาย
ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ 

  0.1264     นรา 
ธิวาส 

7 อบรมเชิงปฏิบัติการ "ยามเฝSา
เมือง" 

คน 50 0.2471  0.2471 อัตราอาสาสมัคร 
ร�วมต�อต�าน 
การทุจริตเพิ่มขึ้น 

1. มีอาสาสมัคร
ร�วมต�อต�านการ
ทุจริตเพิ่มขึ้น 
2. ภาคประชาชน
ได�รับความรู�ความ
เข�าใจในมาตราการ
ปSองกันปราบปราม
การทุจริต 

  0.2471     นรา 
ธิวาส 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
8 พัฒนาเครือข�ายภาคประชาชน

เฝSาระวังและต�อต�านการทุจริต 
คน 642 0.7290  0.7290 ร�อยละของเครือข�าย

ภาคประชาชนมี 
จิตสํานึกในการ
ต�อต�านทุจริต มี
ความรู�ไปปฏิบัติ
หน�าที่เฝSาระวัง  แจ�ง
เบาะแส และต�อต�าน
การทุจริตในหมู�บ�าน  

มีเครือข�ายภาค
ประชาชนเฝSาระวัง
และต�อต�านการ
ทุจริต 

  0.7290     พังงา 

9 เครือข�ายเฝSาระวังการทุจรติ คน 390 0.1500  0.1500 ระดับความสําเร็จ
ของการเพิ่มจํานวน
เครือข�ายต�อต�าน 
การทุจริตจังหวัด
พัทลุง 

เครือข�ายต�อต�าน
การทุจริตจังหวัด
พัทลุงเพิ่มขึ้น  
390 คน 

0.1500       พัทลุง 

10 เครือข�ายต�านโกง คน 100 0.2645  0.2645 - -   0.264      เพชร 
บูรณ3 

11 สร�างความรู� ความเข�าใจ 

เครือข�ายอําเภอ/จังหวัดจัดทํา
แผนงานกิจกรรมขับเคลื่อน
เครือข�ายปSองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

คน 100 0.6000  0.6000 ร�อยละจํานวน
เครือข�ายพัฒนา
ชุมชน มีความรู� 
ความเข�าใจ สามารถ
ตรวจสอบความ
โปร�งใสได�ทุกหมู�บ�าน 

มีเครือข�ายการ
ทํางานที่ต�อต�านการ
ทุจริต 

0.6000       ภูเก็ต 

12 พัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพ
องค3กรภาคประชาสังคม/ภาคี
เครือข�ายในการปSองกันและ
เฝSาระวังการทุจรติ 

คน 1,200 0.7000  0.7000 - - 0.2333 0.2333 0.2334  มุกดา 
หาร 

13 โครงการหมู�บ�าน/ชุมชน 
เข�มแข็งต�านการทุจริต 

คน 160 0.1500  0.1500 ผู�เข�าร�วมโครงการ  
จํานวน 160 คน 

หมู�บ�านชุมชน
เข�มแข็งร�วมต�อต�าน
การทุจริต 

0.1500       ลําพูน 

14 พัฒนาเครือข�ายอาสาสมคัร
ปSองกันทุจริต 

คน 200 0.1500  0.1500 1.กลุ�มเปSาหมาย
ได�รับการพัฒนาให�มี

1.กลุ�มเปSาหมาย
ได�รับการพัฒนา   

0.1500       สุโขทัย 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
ความรู� มีจิตสํานึก 
ความเข�าใจในระบบ
กลไกการปSองกันการ
ทุจริต มั่นใจใน
มาตรการคุ�มครอง
ความปลอดภัย และ
สมัครเป�นเครือข�าย
ต�อต�านการทุจริต
ของจังหวัดสุโขทัย 
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 
30 
2.กลุ�มเปSาหมายมี
ความรู� ความเข�าใจ
บทบาทโครงสร�าง 
อํานาจหน�าที่ และ
แนวทางการ
ปฏิบัติงานของ
องค3กรที่มีหน�าที่ใน
การสอดส�องการ
ทุจริต 
3.กลุ�มเปSาหมายนํา
ความรู�ที่ได�จากการ
ฝâกอบรมไปเผยแพร�
ให�สังคมมีพฤติกรรม
ร�วมต�านทุจริตในวง
กว�าง เกิดวัฒนธรรม
ต�อต�านการทุจริตใน
ทุกภาคส�วน 
4.กลุ�มเปSาหมายและ
ผู�ที่มีส�วนเกี่ยวข�องมี

ให�มีความรู� มี
จิตสํานึก ความ
เข�าใจในระบบกลไก
การปSองกันการ
ทุจริต มั่นใจใน
มาตรการคุ�มครอง
ความปลอดภัย และ
สมัครเป�นเครือข�าย
ต�อต�านการทุจริต
ของจังหวัดสุโขทัย 
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 
30 มีผู�สมัครเป�น
เครือข�าย 132 คน 
คิดเป�นร�อยละ 66 
2.กลุ�มเปSาหมายมี
ความรู� ความเข�าใจ
บทบาทโครงสร�าง 
อํานาจหน�าที่ และ
แนวทางการ
ปฏิบัติงานของ
องค3กรที่มีหน�าที่ใน
การสอดส�องการ
ทุจริต 
3.กลุ�มเปSาหมายนํา
ความรู�ที่ได�จากการ
ฝâกอบรมไปเผยแพร�
ให�สังคมมี
พฤติกรรมร�วมต�าน
ทุจริตในวงกว�าง 
เกิดวัฒนธรรม
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
จิตสํานึกและมีความ
ตระหนักด�านธรร
มาภิบาล 

ต�อต�านการทุจริตใน
ทุกภาคส�วน 
4.กลุ�มเปSาหมาย
และผู�ที่มีส�วน
เกี่ยวข�องมีจิตสํานึก
และมีความ
ตระหนักด�าน 
ธรรมาภิบาล 

15 
 

เสรมิสร�างเครือข�ายสายลับจับ
โจรปล�นชาต ิ

คน 720 0.4860  0.4860 1.ร�อยละ 80 ของ
ผู�เข�าร�วมสัมมนาฯ 
ผ�านการประเมิน
ทดสอบการทุจริต
คอร3รัปชั่น 
2.ร�อยละ 25 ของ
ผู�เข�าร�วมสัมมนาฯ 
สมัครเข�าร�วมเป�น
เครือข�าย “สายลับ 
จับโจร ปล�นชาติ” 
3.องค3กรตรวจสอบมี
เครือข�าย “สายลับ 
จับโจร ปล�นชาติ” 
ในการเฝSาระวังหรือ
แจ�งเบาะแสการ
ทุจริตในทุก
หน�วยงาน องค3กร
ตําบล หมู�บ�าน อย�าง
น�อยหน�วยงานหรือ
องค3กรละ 1 คน 

ผู�เข�าร�วมสัมมนาฯ 
-ได�รับความรู� ความ
เข�าใจและการ
ปลูกฝ̂งจิตสํานึกที่ดี
ต�อสังคม มีอุดม-
การณ3รักชาติที่
ถูกต�อง 
-ได�รับความรู�ในด�าน
มาตรการปSองกัน
จากหน�วยงาน
ตรวจสอบภายใน
การให�เบาะแสการ
ทุจริตและมีความ
มั่นใจที่จะปฏิบัติ
ด�วยความซื่อสัตย3 
สุจริต 
-มีความพึงพอใจต�อ
การสัมมนาฯ และมี
ความตั้งใจที่จะ
ปฏิบัติหน�าที่ด�วย
ความซื่อสัตย3 สุจริต 
 

  0.4860     หนอง 
คาย 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
-มีเครือข�าย 
“สายลับ จับโจร 
ปล�นชาติ” ในการ
เฝSาระวังหรือแจ�ง
เบาะแสการทุจริต
ในทุกหน�วยงาน 
องค3กรตําบล 
หมู�บ�าน อย�างน�อย
หน�วยงานหรือ
องค3กรละ 1 คน 

16 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หมา
เฝSาบ�าน" (Watch Dog)  

คน 820 0.8352  0.8352 จํานวนเครือข�ายที่
ได�รับการพัฒนาและ
มีส�วนร�วมในการ
ปSองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

มีเครือข�ายภาค
ประชาชนที่มีความ
เข�มแข็ง และมีส�วน
ร�วมในการปSองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตร�วมกัน 

  0.8352     อุตรดิตถ3 

 งบประมาณรวม 9.5362   5.9333 3.3695 0.2334 0 
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ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบป�องกันการทุจริตเชิงรุก” 
กลยุทธที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปcญหาการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 โครงการให�บริการฐานข�อมลู

ดิจิทัลด�านการผังเมือง 
ระบบ 1 28.8760  28.8760 - - 28.8760    ยผ. 

 รวมงบประมาณ 28.8760   
28.8760 
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3.2 งบประมาณของส�วนราชการ ประจําปhงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตรที่ 1 “สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต” 
กลยุทธที่ 1 ปรับความคิดทุกช�วงวัยตั้งแต�ปฐมวัยให�สามารถแยกระหว�างผลประโยชนส�วนตัวและผลประโยชนส�วนรวม 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 รวมพลังแห�งความภักดี (จัดให�มี

การปฏิญาณตน เมื่อวันที่ 22 
พ.ย.2559) 

ครั้ง  1  
 

 ไม�ใช�
งบประมาณ 

บุคลากรทุก
หน�วยงานในสังกัดที่
เข�าร�วมพิธีได�
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี และ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย3 ซึ่ง
เป�นศูนย3รวมจิตใจ
ของคนไทยทั้งชาติ 

บุคลากรในสังกัด 
500 คน ได�ร�วม
ปฏิญาณตนที่จะ
ประพฤติปฏิบัติตาม
รอยพระยุคลบาท
และดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ด�วยความเพียรอัน
บริสุทธิ์ 

    กก.สป. 

2 สวดมนต3ข�ามป�ส�งท�ายป�เก�าวิถี
ไทย ต�อนรับป�ใหม�วิถีพุทธ พ.ศ. 
2560 ณ วัดราชบพิธสถิตมหา
สีมาราม เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 
2559 

ครั้ง 1   ไม�ใช�
งบประมาณ 

บุคคลในสังกัดและ
พุทธศาสนิกชนได�
ร�วมกิจกรรมส�งท�าย
ป�เก�าต�อนรับป�ใหม�
ในมิติทางศาสนา 

บุคลากรในสังกัดได�
ร�วมกิจกรรมต�อนรับ 
ป�ใหม�ในรูปแบบที่
เรียบง�ายและสามารถ
นําหลักธรรม ของ
พระพุทธศาสนามา
เป�นแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต 

    กก.สป. 

3 โครงการพัฒนาคุณภาพและการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

หน�วย 
งาน 

6/17/
76 

 0.2346 0.2346 ร�อยละของกรมและ
จังหวัดได�รับการ
ส�งเสริมองค3ความรู�
ในการพัฒนาองค3กร 

กรมและจังหวัดมี
การพัฒนาองค3กร
ตามเกณฑ3 PMQA 
และกระบวนการ
ทํางานอย�างมีระบบ 
สอดคล�องกับ
แนวทางคุณธรรม

0.0586 0.0586 0.0586 0.0588 
 

กพร. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
ของบุคลากรและ
หลักธรรมาภิบาล 

4 โครงการจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการระดับหน�วยงานใน
สังกัด สป.มท. 

หน�วย 
งาน 

17  0.0250 0.0250 ระดับความสําเร็จ
การจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ
ระดับหน�วยงานใน
สังกัด สป.มท. 

ร�อยละ 100 0.0062 0.0062 0.0062 0.0064 กพร. 

5 โครงการจัดทําการประเมินผล
ส�วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

หน�วย 
งาน 

ก.ค.-
76 

 0.0250 0.0250 ระดับความสําเร็จ
การประเมินผลส�วน
ราชการตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

ระดับมาตรฐาน 
(ตามแนวทางที่
สํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนด) 

0.0062 0.0062 0.0062 0.0064 กพร. 

6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและการ
ดําเนินการทางวินัย ป� 2560 

คน 187  1.6800 1.6800 จํานวนข�าราชการที่
ผ�านการอบรม 

การดําเนินการทาง
วินัยถูกต�องและเป�น
ธรรม 

1.6800    พช. 

7 เสริมสร�างจริยธรรมข�าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน 

จังหวัด 76  0.4000 0.4000 ร�อยละของจํานวน
ข�าราชการที่ผ�านการ
อบรม 

ข�าราชการปฏิบัติ
หน�าที่ด�วยความ
ซื่อสัตย3สุจริต 

0.4000    พช. 

8 ฝâกอบรมเสริมสร�างคุณธรรม 
จริยธรรมแก�ข�าราชการกรมการ
พัฒนาชุมชน ประจําป� 2560 

คน 90  0.8100 0.8100 จํานวนข�าราชการที่
เข�ารับการอบรม 

ข�าราชการปฏิบัติ
ตามประมวล
จริยธรรม 

0.8100    พช. 

9 จัดทําสื่อรณรงค3ส�งเสริม
จริยธรรมข�าราชการกรมการ
พัฒนาชุมชน ประจําป� 2560 

เล�ม 7,000  0.5000 0.5000 ร�อยละของ
ข�าราชการที่ได�รับ 
สื่อฯ 

ข�าราชการมีความรู� 
ความเข�าใจในเรื่อง
ประมวลฯ 

 0.5000   พช. 

10 ข�าราชการต�นแบบด�านจริยธรรม 
(The Icon) 

คน 1  0.1200 0.1200 จํานวนข�าราชการที่
ได�รับการคัดเลือก
เป�นข�าราชการ
ต�นแบบ 

ข�าราชการกรมฯ    
มีแบบอย�างที่ดีใน
การปฏิบัติหน�าที่
ราชการ 

 0.1200   พช. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
11 โครงการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร�งใสการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ (ITA) ของ
สํานักงาน ป.ป.ช. และ 
สํานักงาน ป.ป.ท. 

ร�อยละ  100   ไม�ใช�
งบประมาณ 

ร�อยละความสําเร็จ
ของโครงการ
ประเมินฯ 

     ทด. 

12 เสริมสร�างความรู�ความเข�าใจ
เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม
ข�าราชการพลเรือน และ
ข�อบังคับว�าด�วยจรรยาข�าราชการ
กรมที่ดิน พ.ศ. 2552 และ
ค�านิยมหลักกรมที่ดิน 

กิจ 
กรรม 

5   ไม�ใช�
งบประมาณ 

จํานวนกิจกรรม
เสริมสร�างความรู� 

     ทด. 

13 ทบทวน ปรับแก� กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข�องกับการปฏิบัติงานเพื่อ
ลดการใช�ดุลพินิจของเจ�าหน�าที่ 

เรื่อง 2   ไม�ใช�
งบประมาณ 

จํานวนกฎ ระเบียบ
ที่ได�รับการทบทวน 

     ทด. 

14 ประกาศเจตนารมณ3ในการ
ต�อต�านการทุจริตของกรมที่ดิน 

ครั้ง 1   ไม�ใช�
งบประมาณ 

      ทด. 

15 โครงการรณรงค3เผยแพร�
ประชาสัมพันธ3ข�อมูลความรู�
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข�อบังคับ และวินัยข�าราชการ 
ประมวลจริยธรรม และจรรยา
ข�าราชการ 

ครั้ง 12   ไม�ใช�
งบประมาณ 

จํานวนครั้งการ
รณรงค3เผยแพร�
ข�อมูลความรู�เกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ 
ข�อบังคับ และวินัย
ข�าราชการ ประมวล
จริยธรรม และ
จรรยาข�าราชการ 

บุคลากร ปภ. มี
ความรู� ความเข�าใจ
กฎหมาย ระเบียบ 
ข�อบังคับ และวินัย
ข�าราชการ 
ประมวลจริยธรรม 
และจรรยา
ข�าราชการ 

    ปภ. 

16 โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใสของหน�วยงาน
ภาครัฐ ป.ป.ท. (ITA) ประจําป� 
2560) 

ระดับ 5 
ระดับ 

  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินโครงการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใสของ
หน�วยงานภาครัฐ 
ประจําป� 2560 

กรมปSองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เป�นหน�วยงานที่มี
คุณธรรมและความ
โปร�งใสในการ
ดําเนินงาน 

    ปภ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
17 ซักซ�อมคู�มือผู�บังคับบัญชาในการ

รักษาวินัยของผู�ใต�บังคับบัญชา
ในที่ประชุมกรมและเว็บไชต3กรม
ส�งเสริมการปกครองท�องถิ่น 

ครั้ง 1   ไม�ใช�
งบประมาณ 

ร�อยละของ
ผู�บังคับบัญชา (ตั้งแต�
ระดับผู�อํานวยการ
กลุ�มงานขึ้นไปที่มี
ผู�ใต�บังคับบัญชา) มี
ความรู�เกี่ยวกับการ
รักษาวินัยของ
ผู�ใต�บังคับบัญชา 

ผู�บังคับบัญชา 
(ตั้งแต�ระดับ
ผู�อํานวยการกลุ�ม
งานขึ้นไป ที่มี
ผู�ใต�บังคับบัญชา)  
มีความรู�เกี่ยวกับ
การรักษาวินัยของ
ผู�ใต�บังคับบัญชา  

    สถ. 

18 โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงาน
ขององค3กรปกครองส�วนท�องถิ่น 
Integrity and Transparency 
Assessment (ITA) 

แห�ง 76 
จังหวัด 

 251.2640 251.2640 ร�อยละของสํานักงาน
ส�งเสริมการปกครอง
ท�องถิ่นจังหวัดหาผู�
รับจ�างมาลงนาม
สัญญาโครงการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร�งใสใน
การดําเนินงานของ
องค3กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น Integrity 
and Transparency 
Assessment (ITA) 

สํานักงานส�งเสริม
การปกครองท�องถิ่น
จังหวัดมีผู�รับจ�างมา
รับงานประเมิน
โครงการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร�งใสในการ
ดําเนินงานของ
องค3กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น Integrity 
and Trans-
parency 
Assessment (ITA) 

 251.2640   สถ. 

19 โครงการให�ความรู� ปลุก
จิตสํานึกในการปSองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตให�กับ
เครือข�ายภาครัฐต�อต�านการ
ทุจริตภายใต�โครงการ 
“ข�าราชการไทยไร�ทุจริต  
ครั้งที่ ๒” 

คน ๒๒๐  0.2300 0.2300 เพื่อสนับสนุนนโยบาย
ภาครัฐและแผนงาน
เชิงรุกในการต�อต�าน
ทุจริตคอร3รัปชั่น ใน
แนวทางปลุกจิตสํานึก
และตรวจสอบและเฝSา
ระวังเชิงรุกให�กับเจ�า
ราชการ 

เพื่อให�เกิดความ
โปร�งใสในการ
ปฏิบัติงานของ
ข�าราชการใน
หน�วยงานและรู�จัก 
ในการปSองกันมิให�
เกิดการทุจริตของ
ข�าราชการและ
สามารถนําไป

 0.2300   ยผ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
เผยแพร�ให�กับบุคคล
ทั่วไป 

20 การรณรงค3เผยแพร�
ประชาสมัพันธ3เกี่ยวกับ
ข�อบังคับว�าด�วยจรรยา
ข�าราชการกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง 

จํานวน เจ�า 
หน�าที่
กรม 

ทุกราย 

  ไม�ใช�
งบประมาณ 

เผยแพร�
ประชาสัมพันธ3
เกี่ยวกับข�อบังคับว�า
ด�วยจรรยา
ข�าราชการกรมฯ 

ทําให�ข�าราชการมี
ความรู� มีจิตสํานึก
และรับผิดชอบต�อ
หน�าที่มีความ
เสียสละ ความ
โปร�งใสในการ
ทํางาน และ
สามารถตรวจสอบ
ได� 

/ / / / ยผ. 

21 การเผยแพร�และประชาสัมพันธ3
มาตรฐานของจริยธรรม 
ข�าราชการพลเรือน และการ
ดําเนินการตามประมวลจริย-
ธรรมข�าราชการพลเรือน เพื่อ
การเผยแพร�ข�อมูลเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรมผ�านสื่อต�างๆ 

ครั้ง 5   ไม�ใช�
งบประมาณ 

จํานวนครั้งที่มีการ
เผยแพร�ประชาชน
พันธ3ข�อมูลเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม 

ข�าราชการและ
ประชาชนทั่วไป
ได�รับข�อมูลข�าวสาร
ทางจริยธรรมและ
คุณธรรมอย�าง
ถูกต�อง 

    ยผ. 

22 พัฒนากรอบการตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลการทํางาน
ของข�าราชการเพื่อสร�างความ
ตระหนักในการทํางานอย�างมี
มโนสุจริตและปSองกัน
ผลประโยชน3ทับซ�อน 

ระดับ
คะแน

น 

5   ไม�ใช�
งบประมาณ 

ระดับความสําเร็จ
การประเมิน
มาตรฐานความ
โปร�งใสของกรมฯ 

เป�นมาตรฐานทาง
จริยธรรมของ
ข�าราชการ ด�วยการ
ปฏิบัติงานด�วย
ความชื่อสัตย3และ
โปร�งใส 

    ยผ. 

23 อบรมหลักสูตร “ปฐมนิเทศ
พนักงานราชการ” รุ�นที่ 3 

70 1  0.4290 0.4290 พนักงานราชการมี
ความเข�าใจระเบียบ 
วินัย วิธีการปฏิบัติ
ราชการตามระเบียบ 
แบบแผน ปฏิบัติ

70 0.4290    ยผ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
หน�าที่ตามหลักธรร
มาภิบาล 

24 สัมมนา “วันผังเมืองโลก” 500 1  0.5000 0.5000 -ผู�เข�าร�วมการสัมมนา
รับทราบนโยบาย 
และแนวทางการ
ดําเนินงานด�านผัง
เมืองที่สอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร3และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห�งชาติ 
ฉบับที่ 12 ซึ่งจะ
ส�งผลให�เกิดความ
เข�าใจงานผังเมืองที่มี
ความท�าทายใน
อนาคต โดยการมี
ส�วนร�วมจากทุกภาค
ส�วน 
-เพื่อสร�างความ
เข�มแข็งในการ
ต�อต�านการรับสินบน
และเพื่อให�การวางผัง
เมืองเป�นไปอย�าง
โปร�งใสปราศจาก
ผลประโยชน3ทับซ�อน 

500 0.5000    ยผ. 

25 อบรมข�าราชการใหม� รุ�นที่ 6    0.5840 0.5840 ข�าราชการที่บรรจุ
ใหม�มีการพัฒนา
ความรู� และปฏิบัติ
หน�าที่ตามหลักธรร
มาภิบาล และปลุก
จิตสํานึกมิให�เกิดการ

70 0.5840    ยผ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
ทุจริตและปฏิบัติ
หน�าที่อย�างโปร�งใส
และตรวจสอบได� 

26 อบรมหลักสูตร “การบูรณาการ
งานวางผังเมือง” 

65 1  0.2735 0.2735 -นักผังเมือง 
นักวิเคราะห3ผังเมือง 
และพนักงาน
วิเคราะห3ผังเมืองที่
บรรจุใหม� ได�พัฒนา
องค3ความรู�และ
ทักษะ ตระหนักถึง
ขั้นตอนและ
กระบวนการวางผัง
ตามพระราชบัญญัติ
การผังเมืองใหม�ได�
อย�างถูกต�อง 
-ปลูกจิตสํานึกมิให�
เกิดการทุจริตและ
ปฏิบัติหน�าที่อย�าง
โปร�งใสและ
ตรวจสอบได� 

65 0.2735    ยผ. 

27 สัมมนาการขอสนับสนุนและแนว
ทางการปฏิบัติงานระบบการเงิน
การคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส3 (GFMIS) สําหรับ 

200 2  0.3020 0.3020 เพื่อให�ผู�ดําเนินการ
โครงการจัดรูปที่ดิน 
เพื่อพัฒนาพื้นที่มี
การเตรียมความ
พร�อมด�าน
งบประมาณหรือ
แหล�งทุนในการ
พัฒนาพื้นที่เพื่อ
ความโปร�งใสและ
ปSองกันการทุจริต 

200  0.1510 0.1510  ยผ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
28 อบรมหลักสูตร “การผังเมือง

สําหรับผู�ปฏิบัติงานองค3กร
ปกครองส�วนท�องถิ่น” รุ�นที่ 3 

35 1  0.4800 0.4800 -ผู�เข�ารับการอบรมมี
ความเข�าใจใน
ภารกิจด�านการผัง
เมืองอย�างถูกต�อง
และสามารถนํา
ความรู� และ
ประสบการณ3ไปปรับ
ใช�ในการปฏิบัติงาน
ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ 
-ปลูกจิตสํานึกมิให�
เกิดการทุจริตและ
ปฏิบัติหน�าที่อย�าง
โปร�งใสและ
ตรวจสอบได� 

35   0.4800  ยผ. 

29 กิจกรรมจัดพิธีถวายสัตย3ปฏิญาณ
เพื่อเป�นข�าราชการที่ดีและพลัง
ของแผ�นดิน 

จํานวน ๕๐๐  0.0200 0.0200 บุคลากรกรมฯ เข�า
ร�วม 
 

   0.0200 
 

 ยผ. 

30 จัดอบรมส�งเสริมความรู�ความ
เข�าใจมาตรา  100 และ 103 
สําหรับผู�บริหารระดับฝ0ายขึ้นไป 

คะแนน > 80   0.0250  0.0250  คะแนนความรู�หลัง
การฟ̂งบรรยายไม�ต่ํา
กว�าร�อยละ 80 

กปน. เป�นองค3กร
โปร�งใส (Zero 
Corruption) 

0.0250     กปน. 

31 การเข�าร�วมโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสใน
หน�วยงานภาครัฐ 

คะแนน > ป� 
2559 

  ไม�ใช�
งบประมาณ 

คะแนนประเมินจาก
สํานักงาน ป.ป.ช. 
มากกว�าป� 2559 

กปน. เป�นองค3กร
โปร�งใส (Zero 
Corruption) 

    กปน. 

32 รณรงค3 ประชาสัมพันธ3ให�ความรู�
ด�าน ธรรมาภิบาล จริยธรรม การ
ต�อต�านการทุจริตผ�านสื่อต�าง ๆ 

คะแนน Post 
Test  
> Pre 
Test 

 

  ไม�ใช�
งบประมาณ 

การวัดคะแนน
ความรู� ความเข�าใจ 
ในการสื่อสาร Post 
Test มากกว�า Pre 
Test 

กปน. เป�นองค3กร
โปร�งใส (Zero 
Corruption) 

        กปน. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
33 จัดอบรม/บรรยายให�ความรู�ด�าน

ธรรมาภิบาล จริยธรรม และการ
ต�อต�านการทุจริต 

ครั้ง/ป� 3     0.0900  0.09000  จํานวน 3 ครั้ง /ป� กปน. เป�นองค3กร
โปร�งใส (Zero 
Corruption) 

0.0300 0.3000 0.3000  กปน. 

34 การอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาล 
กปน. "ต�นกล�าแห�งธรรมาภิบาล" 

คะแนน หลัง
บรรยาย  
> ก�อน
บรรยาย 

  ไม�ใช�
งบประมาณ 

การวัดคะแนน
ความรู�หลังฟ̂ง
บรรยายได�คะแนน
มากกว�าก�อนฟ̂ง
บรรยาย 

กปน. เป�นองค3กร
โปร�งใส (Zero 
Corruption) 

    กปน. 

35 การจัดงานวันธรรมาภิบาล กปน.  คะแนน > 80   1.4000  1.4000  คะแนนความพึง
พอใจด�านการจัดงาน 
มากกว�าร�อยละ 80 

กปน. เป�นองค3กร
โปร�งใส (Zero 
Corruption) 

   1.4000 กปน. 

36 โครงการส�งเสริมคุณธรรม และ
จริยธรรม 

ครั้ง/ป� 15  0.2000  0.2000  จํานวน 15 ครั้ง/ป� กปน. เป�นองค3กร
โปร�งใส (Zero 
Corruption) 

0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 กปน. 

37 แผนยกระดับ โครงการ
วัฒนธรรมการทําดี 

ระยะ 
เวลา 

30-
ก.ย.-
60 

   0.2000     0.2000  ดําเนินโครงการแล�ว
เสร็จ ภายใน 30 
กันยายน 2560 

กปน. เป�นองค3กร
โปร�งใส (Zero 
Corruption) 

   0.2000 กปน. 

38 เผยแพร� ปลูกฝ̂ง และส�งเสริมให�
ผู�ปฏิบัติงานปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ผู�บริหาร และผู�ปฏิบัติงาน กปภ. 
อย�างต�อเนื่อง  (เป�นการ
สอดแทรกเป�นหัวข�อการบรรยาย
ในการอบรมหลักสูตรต�างๆ) 

ครั้ง 8   ไม�ใช�
งบประมาณ 

 - จํานวนครั้งที่มีการ
จัดบรรยายให�ความรู� 

 - ผู�เข�ารับการ
อบรมได�รับความรู�
ความเข�าใจ 

    กปภ. 

39 โครงการอบรมหลักสูตร 
“คุณธรรม จริยธรรม และ ธรร
มาภิบาล”      

คน 300  0.5000 0.5000  - จํานวนคนที่ได�รับ
การอบรม 

 - ผู�เข�ารับการ
อบรมได�รับความรู�
ความเข�าใจ 

0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 กปภ. 

40 โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐของ ป.ป.ช. (ITA) 

วันที่ ที่ 
ป.ป.ช. 
กําหนด 

  ไม�ใช�
งบประมาณ 

 - จัดส�งเอกสารทั้ง 
3 ส�วน ทันเวลาตาม
วันที่ ป.ป.ช. กําหนด 

 - สนับสนุนให�ค�า 
CPI ของประเทศให�
สูงขึ้น 

    กปภ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
41 โครงการให�ความรู� “การปSองกัน

และการต�อต�านการทุจริตคอร3รัป
ชันในองค3กร” (เป�นการ
สอดแทรกเป�นหัวข�อการบรรยาย
ในการอบรมหลักสูตรต�างๆ) 

ครั้ง 4   ไม�ใช�
งบประมาณ 

 - จํานวนครั้งที่มีการ
จัดบรรยายให�ความรู� 

 - ผู�เข�ารับการ
อบรมได�รับความรู�
ความเข�าใจ 

    กปภ. 

42 โครงการจัดอบรมให�ความรู� แก�
บุคลากรของสํานักตรวจสอบ  

ครั้ง 2   ไม�ใช�
งบประมาณ 

 - จํานวนครั้งที่มีการ
จัดบรรยายให�ความรู� 

 - ผู�เข�ารับการ
อบรมได�รับความรู�
ความเข�าใจ 

    กปภ. 

43 โครงการปรับปรุงกฎระเบียบ 
ข�อบังคับตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ
จัดจ�างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ และแนวปฏิบัติด�านสิทธิ
มนุษยชน แรงงาน สังคมและ
สิ่งแวดล�อม 

โครงก
าร 

1  0.6000 0.6000 1.ร�อยละ
ความสําเร็จของการ 
ปรับปรุงข�อ
ปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ�าง 
2. ร�อยละของการ
สื่อสาร หรือ
ฝâกอบรมการจัดซื้อ
จัดจ�างแนวปฏิบัติ 
ด�านสิทธิมนุษยชนฯ 
และแนวปฏิบัติ
สําหรับผู�เกี่ยวข�อง 

พนักงานและคู�ค�า/ผู�
ส�งมอบ สามารถ
ปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติฯ ได�อย�าง
ถูกต�อง 

   0.6000 กฟน. 

44 แผนงานเสริมสร�างความ
ตระหนักรู�ด�านการกํากับดูแล
กิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร�งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

ร�อยละ 100  0.2400 0.2400 จํานวนผู�บริหารและ
พนักงานที่เข�าร�วม
กิจกรรม 

- จํานวนผู�บริหาร
และพนักงานที่เข�า
ร�วมกิจกรรมไม�ต่ํา
กว�า 2,500 คน 
-มีความตระหนักรู�
ด�านการกํากับดูแล
กิจการที่ดี คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ความโปร�งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

0.0600 0.0600 0.0600 0.0600 กฟภ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
45 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพ

การดําเนินงานด�านความขัดแย�ง
ทางผลประโยชน3 (Conflict of 
interest) 

ร�อยละ 100   ไม�ใช�
งบประมาณ 

การรายงานความ
ขัดแย�งทาง
ผลประโยชน3ของ
ผู�บริหารและ
พนักงาน 

ผู�บริหารและ
พนักงานรายงาน
ความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน3 
ประจําป� 2560 
ครบ 100% 

    กฟภ. 

46 โครงการส�งเสริมความซื่อสัตย3
สุจริตสําหรับข�าราชการกรุงเทพ-
มหานคร หลักสูตร “โตแล�วอย�า
โกง” เน�นเรื่องคุณธรรม 5 
ประการ ได�แก� ความซื่อสัตย3 
รับผิดชอบ เป�นธรรม จริยธรรม 
ธรรมาภิบาล 

ร�อยละ 100  1.4000 1.4000 ผู�อบรม  0.3500 0.3500 0.3500 0.3500 กทม. 

47 โครงการเรียนสีขาว หลักสูตร 
“โตไปไม�โกง” กิจกรรมเสริม
หลักสูตร เช�น การจัดทําสื่อการ
เรียนการสอนเพิ่มเติม/ 
การทัศนศึกษา/การประกวด
กิจกรรมดีเด�นของนักเรียน 

ร�อยละ 100  4.3000 4.3000 ผู�เรียน  1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 กทม. 

48 โครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อ
ยกระดับสถานศึกษาของ
กรุงเทพมหานครให�เป�นโรงเรียน
คุณธรรม โดยมีกิจกรรม
ประกอบด�วย  
1.สัมมนาคณะกรรมการนิเทศ
ติดตามผล 
2.สรุปผลการดําเนินการครั้งที่ 1 
สรุปผลการดําเนินการครั้งที่ 2 

ร�อยละ 100  3.0000 3.0000 ข�าราชการครู และ
ผู�เรียน 

 0.7500 0.7500 0.7500 0.7500 กทม. 

49 การส�งเสริมการปฏิบัติราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ�งเน�น

ร�อยละ 100   ไม�ใช�
งบประมาณ 

ทุกหน�วยงาน      กทม. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
การสร�างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน ส�งเสริมการมีส�วน
ร�วมกับทุกภาคส�วนในการ
ตรวจสอบเฝSาระวังการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภายในหน�วยงาน 

50 โครงการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อ
การบริการประชาชน 

1 ครั้ง 300 
คน 

 0.5000 0.5000 พนักงาน ข�าราชการ
มีมาตรฐานคุณธรรม
และจริยธรรมเพิ่มขึ้น
ร�อยละ 80 

พนักงาน 
ข�าราชการมี
มาตรฐานคุณธรรม
และจริยธรรม 

   0.5000 พัทยา 

51 โครงการอบรมและเผยแพร�
ความรู�ด�านงานพัสดุ 

1 ครั้ง 100 
คน 

 0.2000 0.2000 กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ�างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ร�อยละ 80 

เจ�าหน�าที่ที่ปฏิบัติ-
งานด�านพัสดุมีความ
เข�าใจและทําให�การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 0.2000   พัทยา 

52 โครงการฝâกอบรมเสริมสร�าง
ค�านิยมความซื่อสัตย3สุจริตให�แก�
อาสาสมัครปSองกันภัยฝ0าย- 
พลเรือนในการปSองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

คน 104 (ปภ.-ปปช.)  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ตัวชี้วัดที่ 8 90% / 
 

   นคร 
พนม 

53 โครงการขับเคลื่อน “นครสวรรค3
ใสสะอาด” 

   0.5000 0.5000 1.ป̂ญหาการ
ร�องเรียน จนท.รัฐ 
ของส�วนภูมิภาค
ลดลงจากป�งบ-
ประมาณ 2559 
อย�างน�อย 10% 
2.ตรวจติดตามผล
การดําเนินงานตาม
โครงการที่ได�รับ
จัดสรรงบประมาณ 
อย�างน�อยอําเภอละ 

1.ข�าราชการและ
เจ�าหน�าที่ของรัฐมี
กระบวนทัศน3 
วัฒนธรรม และ
ค�านิยมในการ
ปฏิบัติงานที่มุ�งเพิ่ม
สมรรถนะ โดยยึด
หลักบริหารกิจการ
บ�านเมืองที่ดี 
2.ข�าราชการและ
เจ�าหน�าที่ของรัฐมี

    นคร 
สวรรค3 

-การเพิ่มศักยภาพบุคลากรเรื่อง
วินัยและการดําเนินการทางวินัย 

70 
คน 

1 ครั้ง  0.1000   

-การเสริมสร�างความเข�มแข็งใน
การปSองกันปราบปรามการทุจริต
และส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ข�าราชการ 

160 
คน 

1 ครั้ง 0.1000    

-การขับเคลื่อน ศปท.จ.นว.   0.0200 0.0900 0.0950 0.0950 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 โครงการ 
3.จนท.ของรัฐ 
จํานวน 230 คน 
ได�รับการฝâกอบรม
พัฒนาทักษะ เพิ่ม
ความรู� และปลุก
จิตสํานึกในการเป�น
ข�าราชการที่ดี 
4.ส�วนราชการ 400 
หน�วยงานได�รับ
เอกสารประชาสัมพันธ3  
การรณรงค3ส�งเสริม
ด�านคุณธรรม 
จริยธรรม และการ
ปSองกันปราบปราม
การทุจริตประพฤติ-   
มิชอบ 

ภูมิคุ�มกันด�านจิตใจ 
ส�งผลให�เกิด
พฤติกรรมในเชิง
สร�างสรรค3และ
ส�งเสริมความสงบ
เรียบร�อยของสังคม  
3.ส�วนราชการ
ภาครัฐมีคุณธรรม 
จริยธรรม ประพฤติ
ชอบ 

54 โครงการพัฒนาชุมชนนครสวรรค3
ใสสะอาด 

15 
อําเภอ 

15 
ครั้ง 

  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ร�อยละ 95 ของ
ข�าราชการในสังกัดมี
การบริหารจัดการ
เป�นไปตามหลัก
ความโปร�งใสตาม
เกณฑ3ที่กําหนด 

หน�วยงานมีการ
บริหารจัดการ
เป�นไปตามหลัก
ความโปร�งใส 

    นคร 
สวรรค3 

55 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อระดมความคิดเห็นในการหา
แนวทางปSองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 

160 
คน 

1 ครั้ง  0.2000 0.2000      0.2000 นคร 
สวรรค3 

56 ส�งเสริมบูรณาการหน�วยงานทุก
ภาคส�วนสร�างค�านิยมในการ

คน 26   ไม�ใช�
งบประมาณ 

ไม�มีผู�ถูกร�องเรียน 
และโดนตั้ง

เจ�าหน�าที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบวินัย 

    ปทุม 
ธานี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
ปSองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 

 คณะกรรมการ
สอบสวน 

และเป�นไปตาม
จารีตอันดีงาม 

57 ส�งเสริมในการให�ข�าวสารข�อมูล 
และการรับทราบด�านการปSองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 

คน 26   ไม�ใช�
งบประมาณ 

 

จํานวนเจ�าหน�าที่ของ
รัฐในสํานักงานฯ 
ได�รับทราบประกาศ
วาระด�านการปSองกัน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เจ�าหน�าที่ของรัฐใน
สํานักงานฯ ทุกคน
รับทราบประกาศ
วาระจังหวัด นําไป
ปฏิบัติ 

    ปทุม 
ธานี 

58 ส�งเสริมเจ�าหน�าที่ของสํานักงานฯ 
เข�าร�วมปฏิบัติธรรมและเข�าวัด
รักษาศีล 

คน 26   ไม�ใช�
งบประมาณ 

 

จํานวนข�าราชการที่
ได�รับการส�งเสริมให�
เข�าร�วมกิจกรรมทาง
ศาสนาของจังหวัด
และกรมฯ 

เจ�าหน�าที่นําหลัก
ศาสนามา
ประยุกต3ใช�ให�
เกิดผลในการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ดีขึ้น 

    ปทุม 
ธานี 

59 ประชุมประจําเดือนสํานักงาน
ปSองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปทุมธานี 

คน 19   ไม�ใช�
งบประมาณ 

จํานวนผู�เข�าร�วม
ประชุม 

เจ�าหน�าที่ได�รับ
ความรู�เกี่ยวกับการ
ปราบปรามการทุจริต 

    ปทุม 
ธานี 

60 โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด 13 
หน�วย 

5 มิติ   ไม�ใช�
งบประมาณ 

1.บทบาทผู�บริหาร 
2.การเปfดเผยข�อมูล 
3.การมีส�วนร�วมของ
ภาคประชาชน 
4.การเสริมสร�าง
คุณธรรม จริยธรรม 
5.กิจกรรม 5 ส 

1.ผู�บริหารประกาศ
นโยบายในการ
ปSองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 
2.มีการเปfดเผย
ข�อมูลข�าวสาร  
3.ประชาชนเข�ามา
มีส�วนร�วมในการ
ปฏิบัติราชการ 
4. ข�าราชการได�รับ
การเสริมสร�าง
คุณธรรม จริยธรรม  

    ป^ตตานี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
5.หน�วยงานมีการ
จัดกิจกรรม 5 ส 

61 โครงการเสริมสร�างความรู� คู�
คุณธรรม ต�อต�านทุจริต จัดให�มี
การประชุมเพื่อถ�ายทอดความรู�
ด�านการต�อต�านการทุจริตให�กับ
เจ�าพนักงานที่ดินสาขา/อําเภอ 
อย�างน�อย ๓ เดือนครั้งและมอบ
นโยบายให�ไปถ�ายทอดต�อให�
เจ�าหน�าที่ทุกคนในสํานักงานที่ดิน 

ครั้ง/
คน 

1/13   ไม�ใช�
งบประมาณ 

 

ร�อยละของเจ�า
พนักงานที่ดินจังหวัด
พังงา สาขา/อําเภอ/
หัวหน�ากลุ�ม/ฝ0าย
ต�างๆ ในสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดพังงา
ได�รับความรู�ฯ ไป
ถ�ายทอดฯ 

ผู�เข�าอบรม
ปฏิบัติงานตามกฎ 
ระเบียบของ
หน�วยงาน 

/    พังงา 

62 โครงการเสริมสร�างคุณธรรม 
จริยธรรมข�าราชการพัฒนาชุมชน
ต�อต�านการทุจริตจัดให�มีการ
ประชุมเพื่อสร�างความรู� ด�าน
คุณธรรม จริยธรรม และการ
ต�อต�านการทุจริตให�กับเจ�าหน�าที่
พัฒนาชุมชน ทุกคน   

ครั้ง/
คน 

๑/๕๐   ไม�ใช�
งบประมาณ 

 

 ร�อยละของ
เจ�าหน�าที่พัฒนา
ชุมชนในสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด
พังงามีความรู�     
ความเข�าใจ และมี
คุณธรรม จริยธรรม
ในการเป�น
ข�าราชการที่ดี 

 ผู�เข�าอบรม
ปฏิบัติงานตาม
หลักการคุณธรรม 
จริยธรรม 

    / พังงา 

63 ปรับปรุงมาตรฐานการให�บริการ
งานด�านช�างและงานให�บริการ
ด�านผังเมือง เพื่อให�บริการด�วย
หลักธรรมาภิบาล 
-ประชุมชี้แจงเจ�าหน�าที่เพื่อ
ปรับปรุงระบบการให�บริการงาน
ด�านช�าง และงานด�านผังเมือง 
เพื่อจัดทําคู�มือมาตรฐานการ
ให�บริการ เพื่อให�เจ�าหน�าที่
ปฏิบัติงานอย�างมีจริยธรรม 

ครั้ง 1   ไม�ใช�
งบประมาณ 

 

ความพึงพอใจของ
ผู�รับบริการ 

ประชาชนได�รับ
บริการที่รวดเร็ว 

 /   พังงา 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
64 ส�งเสริมให�บุคลากรทุกระดับให�

เข�ารับการประชุมอบรม สัมมนา 
เพื่อให�ปฏิบัติงานในหน�าที่ด�วย
ความถูกต�องตามระเบียบปฏิบัติ 
เพื่อปSองกันการทุจริตในหน�าที่
ราชการ 
-ส�งเสริมให�บุคลากรในสังกัดเข�า
รับการประชุม อบรม สัมมนาใน
หลักสูตรต�าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ
เอกชน เป�นผู�จัด 

คน 27  0.1000 
 

0.1000 
 

จํานวนบุคลากรที่
ได�รับการฝâกอบรม 

บุคลากรปฏิบัติงาน
ตามกฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข�อง 

0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 พังงา 

65 แผนงานส�งเสริมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร3ชาติฯ 
กิจกรรมบูรณาการระหว�างส�วน
ราชการ หน�วยงาน เพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติการปSองกันและ
ปราบปรามการทุจริตจังหวัด
พังงา ประจําป� 2560 

เล�ม 1  0.0200 0.0200 ความสําเร็จของ    
การจัดทําแผนปฏิบัติ
การฯ จังหวัดพังงา 
ประจําป� 2560  

มีกรอบแนวทาง
ดําเนินงาน
ขับเคลื่อนด�านการ
ปราบปรามการ
ทุจริตของจังหวัด 
ประจําป� 2560 

  0.0200     พังงา 

66 แผนงานการดําเนินงานของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดพังงา ในการสอดส�อง 
เสนอแนะ ส�งเสริมการปฏิบัติ
ภารกิจของหน�วยงานของรัฐ 

ครั้ง 1  0.0900 0.0900 ร�อยละความสําเร็จ
ในการดําเนินการ
ตามแผนสอดส�องฯ 

มีการบริหาร
ราชการเป�นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

0.0225 0.0225 0.0225 0.0225 พังงา 

67 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให�กับนักเรียน 

110 
คน 

    0.1433 0.1433     0.1433       แพร� 

68 โครงการประกวดเยาวชน
ต�นแบบด�านการต�อต�านและ
ปSองกันการทุจริตมิชอบ 

  130 
คน 

  0.1970 0.1970     0.1970       แพร� 

69 โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให�บริการ
ประชาชน เพื่อให�เกิดความ

      0.0880   0.0880     อยู�ระหว�างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
เนื่องจากได�รับจัดสรรงบประมาณจากสองแหล�ง 
คือ งบพัฒนาจังหวัดและงบกระทรวงมหาดไทย 

แพร� 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
โปร�งใสและลดความเสี่ยงในการ
ทุจริต 

70 ปลูกจิตสํานึกด�วยการเน�นย้ํา
ความโปร�งใสตรวจสอบได� 
ในการประชุมของหน�วยงาน 

ครั้ง/ป� 6   ไม�ใช�
งบประมาณ 

ร�อยละ  80     มหา 
สารคาม 

71 การส�งเสริมแรงจูงใจในการเรียน
เพื่อมุ�งสู�อาชีพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา สังกัด สพป.มค.1 

1 38 
โรงเรียน 

  0.0500 0.0500 704 704 0.0125 0.0125 0.0125 0.0125 มหา 
สารคาม 

72 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
ปรับปรุงและติดตามระบบงาน
ประมาณแนวใหม� 

1 201 
แห�ง 

 0.0700 0.0700 201 คน 201 คน 0.0175 0.0175 0.0175 0.0175 มหา 
สารคาม 

73 โครงการตรวจสอบภายในเพื่อ
สร�างความเข�มแข็งภาครัฐแนว
ใหม� 

1 70 
โรงเรียน 

 0.0700 0.0700 70 แห�ง 70 แห�ง 0.0175 0.0175 0.0175 0.0175 มหา 
สารคาม 

74 พัฒนาวินัยข�าราชการครูและ
บุคคลากรทางการศึกษาเพื่อ
ปSองกันและปราบปรามการทุจริต 

1 201 
แห�ง 

 0.1000 0.1000 201 คน 201 คน 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 มหา 
สารคาม 

75 รณรงค3สร�างจิตสํานึกด�าน
คุณธรรม จริยธรรม ค�านิยม ตาม
หลักธรรมาภิบาล รวมทั้ง
เผยแพร�ประชาสัมพันธ3ข�อมูล
ข�าวสาร ความรู�เกี่ยวกับการ
ปSองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและความโปร�งใส 

คน 140   ไม�ใช�
งบประมาณ 

ร�อยละของเจ�าหน�าที่
ได�รับข�อมูลข�าวสาร
ครบถ�วน 

บุคลากรปฏิบัติงาน
ด�วยคุณธรรม 
จริยธรรม 

    มหา 
สารคาม 

76 โครงการฝâกอบรมเสริมสร�าง
ค�านิยมความซื่อสัตย3สุจริตให�แก�
อาสาสมัครปSองกันภัยฝ0ายพล
เรือนในการปSองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

100 
คน 

1 
โครงการ 

 0.0500 0.0500 ร�อยละ 90 ของ อป
พร. ที่ผ�านการ
ฝâกอบรม สามารถ
พัฒนาเป�นเครือข�าย
การปSองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

สร�างเครือข�ายด�าน
การปSองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

0.0500    มหา 
สารคาม 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
77 โครงการเสริมสร�างคุณธรรม 

จริยธรรม ข�าราชการและ
เจ�าหน�าที่ของรัฐจังหวัด
แม�ฮ�องสอน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ประโยชน3สุขของประชาชน 
ถวายเป�นพระราชกุศลแด�
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

คน 267   0.3300 0.3300   0.0825 0.0825 0.0825 0.0825 แม�ฮ�อง 
สอน 

78 โครงการพัฒนาองค3กรสู�ความ
เป�นเลิศด�านธรรมาภิบาล 
ประจําป� 2560 

คน 250  0.3586 0.3586 ข�าราชการะดับ
ปฏิบัติการและ
ปฏิบัติงานในจังหวัด 
จํานวน 250 คน 
ผ�านการฝâกอบรม
โครงการฯ 

ข�าราชการที่ผ�าน
การฝâกอบรมฯ มี
ความรู� ความเข�าใจ
ด�านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและ
จรรยาของ 
ข�าราชการที่บัญญัติ
ไว�เป�นข�อกฎหมาย 
กฎ และระเบียบ 

0.0240 0.3346   ยโสธร 

79 โครงการสัมมนา “สืบสานพระ
ราชปณิธานคุณธรรมตามรอย
พระยุคลบาท”ของจังหวัดลําพูน 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2560   

คน 500  0.0470 0.0470 ผู�เข�าร�วมโครงการ  
จํานวน 500 คน 

500 0.0470       ลําพูน 

80 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ข�าราชการและเจ�าหน�าที่ของรัฐ
ในจังหวัดลําพูน ตามหลักการ
บริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 
2560  

คน 120  0.2000 0.2000 ผู�เข�าร�วมโครงการ  
จํานวน 120 คน 

110 0.2000       ลําพูน 

81 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

คน 100  0.2330 0.2330 ผู�เข�าร�วมโครงการ  
จํานวน 100 คน 

100 0.2330 
      

ลําพูน 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
82 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน
ฝ0ายปกครองป�งบประมาณ พ.ศ.
2560 

คน 90  0.0630 0.0630 ผู�เข�าร�วมโครงการ  
จํานวน 90คน 

90 0.0630       ลําพูน 

83 โครงการให�ความรู� ความเข�าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ ข�อบังคับ แนว
ทางการปฏิบัติราชการ เช�น การ
ช�วยเหลือผู�ประสบภัยตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด�วย
เงินทดรองราชการ เพื่อช�วยเหลือ
ผู�ประสบภัยกรณีฉุกฉิน ให�กับ
หน�วยงานภายนอกองค3กรระดับ
ท�องถิ่น รวมทั้งประชาชนทั่วไป 
โดยการสอดแทรกความรู�ให�แก�ผู�
เข�ารับการฝâกอบรมหลักสูตรต�างๆ 

ครั้ง 6  0.3000 0.3000 จํานวนครั้งในการให�
ความรู�ความเข�าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ 
ข�อบังคับ แนว
ทางการปฏิบัติ
ราชการ 

3 0.1500 0.1500     ลําพูน 

84 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สร�างวัฒนธรรมต�อต�านการทุจริต
และการส�งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการเป�นข�าราชการ    
ที่ดี  จังหวัดสมุทรปราการ  
ป� 2560 

คน 850   0.5000 0.5000 1.ระดับความสําเร็จ
ของกระบวนการ
ปรับกระบวนคิด   
ร�อยละที่เพิ่มขึ้น 
ของหน�วยงานใส
สะอาดร�วมต�าน
ทุจริต            
2.กลุ�มเปSาหมายที่
เข�าร�วมโครงการมี
ความตระหนักถึง
ป̂ญหา ร�วมกําหนด 
แนวทางการแก�ไข 
และบูรณาการความ
ร�วมมือในการ
ปSองกันและ

1. การปฏิบัติ
ราชการเกิด
ประสิทธิภาพ บรรลุ
เปSาหมาย เกิดการมี
ส�วนร�วมของทุก
ภาคส�วน มีการบูร
ณาการการทํางาน
ร�วมกันระหว�างส�วน
ราชการ และ
เสริมสร�างเครือข�าย
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในภาคส�วน
ต�างๆ 
2.ทรัพยากรบุคคล
ของจังหวัดทุก

  0.5000   สมุทร 
ปราการ 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
ปราบปรามการ
ทุจริตให�มี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล ร�อย
ละ 60 

หน�วยงานด�วยการ
เพิ่มศักยภาพใน องค3
ความรู�ที่หลากหลาย
และสนับสนุนการ
พัฒนาจังหวัดอย�างมี
ประสิทธิภาพ 
3. บุคลากรของ
จังหวัดสมุทร-
ปราการ มีจิตสํานึก
มีคุณธรรมจริยธรรม
และปฏิบัติตนเป�น
ข�าราชการที่ดี 

85 สอดแทรกเรื่ององค3ความรู�ในการ
ปSองกันผลประโยชน3ทับซ�อน ใน
การประชุมบุคลากรของ
สํานักงานจังหวัด  

1 50 คน   ไม�ใช�
งบประมาณ 

มีการประชุม
สํานักงานจังหวัดไม�
น�อยกว�า 6 ครั้ง ต�อ
ป�งบประมาณ 

ข�าราชการ และ
เจ�าหน�าที่ของ
สํานักงานจังหวัดมี
ความรู�ในเรื่องการ
ปSองกันผลประโยชน3
ทับซ�อน  

  / / / สระบุรี 

86 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและสร�างความ
เข�มแข็งของบุคลากรสํานักงาน
จังหวัดสระบุรี  

1 50 คน   0.0500 0.0500 มีการจัดอบรม
บุคลากรของ
สํานักงานจังหวัดโดย
สอดแทรกองค3ความรู�
เรื่องการปSองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

บุคลากรสํานักงาน
จังหวัดมีความรู�ใน
การปฏิบัติราชการ 
และการปSองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตมากขึ้น  

  0.0500     สระบุรี 

87 กิจกรรมจัดพิธีลงนามสัตยาบัน
เพื่อร�วมกันสร�าง “จังหวัด 
ใสสะอาด อําเภอใสสะอาด 
องค3กรปกครองส�วนท�องถิ่น     
ใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ 
ร�วมกับการจัดงาน “วันต�อต�าน

   0.0450 0.0450 แผนงาน/โครงการ/
งบประมาณตาม
พัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอําเภอ 
แผนพัฒนาท�องถิ่น 
และแผนพัฒนา

ส�วนราชการใน
จังหวัดให�ความ
ร�วมมือในการ
ปSองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต การจัดซื้อจัด

0.0450    สุราษฎร3
ธานี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
คอร3รัปชั่นแห�งชาติ 2559” 
วันที่ 11 กันยายน 2559 

ท�องที่ มีการบริหาร
จัดการที่เป�นไปด�วย
ความสุจริต โปร�งใส 
และปราศจากการ
ทุจริตคอร3รัปชั่น 

จ�างและการจัดทํา
โครงการพื้นฐาน 
รวมทั้งมีการบริหาร
จัดการแผนงาน
โครงการ  
งบประมาณภายใต�
พันธกิจ “มหาดไทย
ใสสะอาด” 

88 กิจกรรมการเผยแพร� “ประมวล
จริยธรรมข�าราชการพลเรือน” 
ในการประชุมหัวหน�าส�วน
ราชการประจําจังหวัด 

ครั้ง 1   ไม�ใช�
งบประมาณ 

ข�าราชการพลเรือน
ยึดมั่นในจริยธรรม 
ยืนหยัดกระทําในสิ่ง
ที่ถูกต�อง เป�นธรรม 

ข�าราชการเกิด
สํานึกลึกซึ้งและ
เที่ยงธรรมในหน�าที่ 
ผดุงเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของ
ข�าราชการอันควร
แก�ความไว�วางใจ 
และเชื่อมั่นของ
ประชาชนและดํารง
ตนตั้งมั่นเป�น
แบบอย�างที่ดีงาม 

    สุราษฎร3
ธานี 

89 โครงการอบรมข�าราชการบรรจุ
ใหม�/ย�ายมาใหม� จังหวัดอุดรธานี 

คน ๒๐๐  0.๑๐๐๐ 0.๑๐๐๐ ร�อยละ ๘๐ ของ
ผู�เข�าร�วมรับการ
ฝâกอบรมรับทราบ
นโยบายการ
บริหารงานของ
จังหวัด และมี
จิตสํานึกตาม
หลักสูตรเสริมสร�าง
เกียรติภูมิข�าราชการ 

ข�าราชการที่ได�รับ
การพัฒนาสามารถ
นําความรู�ไปใช�ใน
การปฏิบัติงานได�
อย�างมี
ประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความ
ต�องการของ
ประชาชน 

 0.๑๐๐๐   อุดรธานี 

90 โครงการเสริมสร�างคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

   0.1000 0.1000    0.1000 
 

  อุทัยธานี 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
การบริหารงานภาครัฐ จังหวัด
อุทัยธานี 

91 โครงการฝâกอบรมและเสริมสร�าง
ค�านิยมความซื่อสัตย3ให�แก�
อาสาสมัครปSองกันภัยฝ0ายพล
เรือน (อปพร.) ในการปSองกัน
และปราบปรามการทุจริต 
ประจําป� พ.ศ. 2560 

คน 126  0.0500 0.0500 เครือข�ายมีความรู� 
และมีส�วนร�วม 

ร�อยละ 90 เป�น
เครือข�ายร�วมแจ�ง
การทุจริต 

0.0500    อุทัยธานี 

92 เสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรมใน
องค3การ 

คน 60    ไม�ใช�
งบประมาณ 

 บุคลากรในสังกัดมี
คุณธรรม จริยธรรม 
ตามประมวลจริย-
ธรรมข�าราชการ    
พลเรือน จรรยา
ข�าราชการกรม
พัฒนาชุมชนและ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถปฏิบัติ
หน�าที่ราชการได�
อย�างถูกต�อง
เหมาะสม 

    อํานาจ 
เจริญ 

93 สร�างแรงจูงใจให�แก�เจ�าหน�าที่ คน 60   ไม�ใช�
งบประมาณ 

 บุคลากรในสังกัดมี
แรงจูงใจในการ
ทํางาน ปฏิบัติ
หน�าที่ด�วยความ
ซื่อสัตย3 สุจริต 
เสียสละ ปฏิบัติ
หน�าที่ด�วยความ
เสมอภาค เท�าเทียม 

    อํานาจ 
เจริญ 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
94 ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของ

ประชาชนในการปSองกันการ
ทุจริต 

คน 60   ไม�ใช�
งบประมาณ 

 บุคลากรในสังกัดมี
คุณธรรม จริยธรรม 
ตามประมวล
จริยธรรมข�าราชการ
พลเรือน จรรยา
ข�าราชการกรม
พัฒนาชุมชนและ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถปฏิบัติ
หน�าที่ราชการได�
อย�างถูกต�อง
เหมาะสม 

    อํานาจ 
เจริญ 

95 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระบบควบคุมภายใน/ตรวจสอบ
ภายใน ประจําป�งบประมาณ 
2560 

คน 100   ไม�ใช�
งบประมาณ 

 1.กลุ�มเปSาหมายมี
การพัฒนาความรู� 
ความสามารถในการ
แก�ไขป̂ญหาและ
เข�าใจกระบวนการ
จัดวางระบบควบคุม
ภายในที่ถูกต�อง 
2.คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน-
ตรวจสอบภายใน
เข�าใจแนวทางของ
การจัดวางระบบใน
แนวทางเดียวกัน 

    อํานาจ 
เจริญ 

 งบประมาณรวม 274.5870   8.7593 256.6451 3.4815 5.7011 
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ยุทธศาสตรที่ 1 “สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต” 
กลยุทธที่ 2 ส�งเสริมให�มีระบบและกระบวนการกล�อมเกลาทางสังคมเพื่อต�านทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 กิจกรรมลงนามรบัทราบและ

ติดตามกํากับดูแลบุคลากรใน
สังกัด กสป.สป. ให�ถือปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม
ข�าราชการพลเรือนและ
แผนปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร3การส�งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม สป.มท. 

คน 
(ร�อย
ละ) 

ร�อยละ
95 

  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ร�อยละ 95 ของ
บุคลากรในสังกัด 
กสป.สป. ลงนาม
รับทราบเพื่อถือ
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม 

1.ยกระดับจิตสํานึก
ในการรักษา
ประโยชน3สาธารณะ 
2.ปลุกจิตสํานึกยึด
มั่นหลักคุณธรรม 
และต�อต�านการ
ทุจริต 

    กสป. 
สป. 

2 กิจกรรมเผยแพร�ข�อมูลข�าวสาร 
ตาม พ.ร.บ.ข�อมลูข�าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข�อง 

เรื่อง 7/ป�   ไม�ใช�
งบประมาณ 

เผยแพร�ข�อมลู
ข�าวสารตาม 
พ.ร.บ.ข�อมูล
ข�าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 
2540 และ
กฎหมายที่
เกี่ยวข�อง จํานวน 
7 เรื่องต�อป� 

1.ยกระดับจิตสํานึก
ในการรักษา
ประโยชน3สาธารณะ 
2.ปลุกจิตสํานึกยึด
มั่นหลักคุณธรรม 
และต�อต�านการ
ทุจริต 

    กสป. 
สป. 

3 โครงการคัดเลือกเจ�าหน�าที่ผู�
ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม 

คน 35  0.0350 0.0350 ผู�ที่ได�รับการคัดเลือก
เป�นเจ�าหน�าที่
มาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม 

ทําให�ข�าราชการใน
หน�วยงาน มีขวัญ
และกําลังใจในการ
ทํางาน เป�นเกียรติ
ประวัติของ
ข�าราชการเป�นการ
สร�างมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม
ให�แก�ข�าราชการ 

 0.0350    
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
4 โครงการปฏิบัติธรรมของ

ข�าราชการกรมที่ดินและ
ประชาชน 

คน 89  0.0419 0.0419 จํานวนข�าราชการ
ผู�เข�าร�วมกิจกรรม 
94 คน 

  0.0419   ทด. 

5 จัดทําคู�มือจรยิธรรมของเจ�า
พนักงานที่ดิน 

เล�ม 2,500   ไม�ใช�
งบประมาณ 

จํานวนคู�มือที่ใช�
เผยแพร� 

     ทด. 

6 โครงการคัดเลือก “คนดีศรี 
ปภ.” ประจําป� 2560 

ระดับ 5 ระดับ  0.0200 0.0200 ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนิน
โครงการ  
“คนดี ศรี ปภ.” 
ประจําป� 2560 

กรมปSองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
มีบุคคลต�นแบบที่มี
คุณธรรม จริยธรรม
ในการประพฤติ
ปฏิบัติตนที่ดีงาม 

  0.0200  ปภ. 

7 โครงการ/กิจกรรม การเข�าวัด
ฟ̂งธรรม และร�วมกิจกรรม 
ทางศาสนา ของเจ�าหน�าที่ 
กรมปSองกันและบรรเทา- 
สาธารณภัย 

กิจ 
กรรม 

 
 
 
 
 

กิจ 
กรรม 

6 
 
 
 
 
 
 

3 

  ไม�ใช�
งบประมาณ 

-จํานวนการเข�า
ร�วมกิจกรรมเข�าวัด 
ฟ̂งธรรม และการ
ร�วมกิจกรรมทาง
ศาสนาของ
เจ�าหน�าที่ ปภ. 
-โครงการ/กิจกรรม
ประชาสมัพันธ3
รณรงค3ให�เจ�าหน�าที่ 
ปภ. รักษาศีล 5 

บุคลากร ปภ. มี
ความประพฤติดี 
ปฏิบัติดี และมี
ศีลธรรม 

    ปภ. 

8  - โครงการคัดเลือกบุคคล “ทําดี 
มีผล คนยกย�อง ประจําป� 
2559”  

วันที่  - วันที่ 
28 
ก.พ.
2560 

 0.1000 0.1000  - บุคคลที่ได�รับการ
คัดเลือกเข�ารับ
รางวัล 

ส�งเสริมและสนับ-
สนุนให�พนักงาน
เป�นคนดีทั้งต�อหน�า
และลับหลัง 

0.0500 0.0500   กปภ. 

9 โครงการเสริมสร�างความรู�
ระบอบประชาธิปไตยเมืองพัทยา 

2 รุ�น รุ�นละ 
200 
คน 

 0.2500 0.2500 เยาวชนและ
ประชาชนมีระบบ
และกระบวนการ
กล�อมเกลาทางสังคม

เยาวชนประชาชนมี
ระบบและ
กระบวนการกล�อม
เกลาทางสังคม 

 0.2500   พัทยา 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
เพื่อต�านทุจริต
เพิ่มขึ้นร�อยละ 80 

เพื่อต�านทุจริต 

10 โครงการเสริมสร�างความรู�
ระบอบประชาธิปไตยเมืองพัทยา 

2 รุ�น รุ�นละ 
200 
คน 

 0.2500 0.2500 เยาวชนและ
ประชาชนมีระบบ
และกระบวนการ
กล�อมเกลาทางสังคม
เพื่อต�านทุจริต
เพิ่มขึ้นร�อยละ 80 

เยาวชนประชาชนมี
ระบบและ
กระบวนการกล�อม
เกลาทางสังคมเพื่อ
ต�านทุจริต 

  0.2500   พัทยา 

11 คัดเลือกบุคลากรผู�ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม 
-จัดให�มีการคัดเลือกบุคลากร
ผู�ปฏิบัติงานตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจรยิธรรม 
จํานวน 2 คน เพื่อเข�ารับการ
ยกย�องชมเชยเป�นผู�ประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจรยิธรรมและ
เป�นผู�ที่ทุ�มเทในการปฏิบัติงาน
ให�กับองค3กรของกรมโยธาธิ
การและผังเมือง 

ครั้ง 1   ไม�ใช�
งบประมาณ 

จํานวนบุคลากรผ�าน
การคัดเลือกในระดับ
กรม 

บุคลากรในสังกัด
ผ�านการคัดเลือก 
จํานวน 2 คน 

    พังงา 

12 กิจกรรมคัดเลือกข�าราชการพล
เรือนดีเด�น ประจําป� 2559 

ครั้ง 1   ไม�ใช�
งบประมาณ 

ความสําเร็จของการ
คัดเลือกข�าราชการพล
เรือนดีเด�น 3 กลุ�ม 

ข�าราชการพลเรือน
ดีเด�น 3 ราย 

       พังงา 

13 แผนงานขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน   ตามภารกิจของ
กลุ�มงานคุ�มครองจริยธรรม
จังหวัดพังงา 

ภารกิจ 5  0.0200 0.0200  ความสําเร็จการ
ดําเนินงานตาม
ภารกิจของกลุ�มงาน
คุ�มครองจริยธรรม 

5 ภารกิจ   0.0066 0.0066 0.0068 พังงา 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
14 การยกย�องเชิดชูเกียรติเจ�าหน�าที่

ประพฤติตนเป�นผู�มีคุณธรรม 
และจริยธรรมดีเด�น 

คน 1   ไม�ใช�
งบประมาณ 

 

เจ�าหน�าที่ได�รับการ
คัดเลือก 

มีการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตาม
ภารกิจฯ 

    มหา 
สารคาม 

15 กิจกรรมการยกย�องเชิดชู
ผู�กระทําความดี โดยการส�งเสริม 
สนับสนุนคนดี 

ครั้ง 1   ไม�ใช�
งบประมาณ 

 

หน�วยงานทุกภาค
ส�วนตระหนักถึง
ความสําคัญของการ
สร�างเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรม โดย
การสร�างจิตสํานึก
และปลูกฝ̂งให�
เยาวชนและ
ประชาชนประพฤติ
ปฏิบัติตนเป�น
แบบอย�างที่ดีของ
สังคม 

ทุกภาคส�วนใน
จังหวัดได�ร�วมกัน
สร�างสรรค3คนดี 
และยกย�องคนดีให�
เป�นแบบอย�างที่ดี
ของเด็ก เยาวชน 
และสังคม 
โดยเฉพาะเรื่องการ
ปฏิบัติหน�าที่ ความ
วิริยะ อุตสาหะ 
ความกล�าหาญ และ
เสียสละ เพื่อ
สังคมไทยและ
ประเทศชาติ 

    สุราษฎร3
ธานี 

 งบประมาณรวม 0.7169   0.0500 0.6335 0.0266 0.0068 
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ยุทธศาสตรที่ 1 “สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต” 
กลยุทธที่ 3 ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปjนเครื่องมือต�านทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 กิจกรรมส�งเสริมให�บุคลากรใน

สังกัด กสป. เข�าร�วมในแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
ส�งเสริมการดําเนินชีวิตและการ
พัฒนาตนเองตามหลักศาสนา 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งหลักคุณธรรม จริยธรรม
ธรรมาภิบาล 

คน 
(ร�อย
ละ) 

ร�อยละ 
30 

  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ร�อยละ 30 ของ
บุคลากรในสังกัด 
กสป.สป. ที่เข�าร�วม
โครงการ/กิจกรรม 

1.ยกระดับจิตสํานึก
ในการรักษา
ประโยชน3สาธารณะ 
2.ปลุกจิตสํานึกยึด
มั่นหลักคุณธรรม 
และต�อต�านการ
ทุจริต 

    สป. 

2 กิจกรรมจัดมุมหนังสือ/การ
เผยแพร�องค3ความรู�ที่เกี่ยวกับ
การส�งเสริมการดําเนินชีวิตและ
การพัฒนาตนเองตามหลัก
ศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งหลักคุณธรรม 
จริยธรรมธรรมาภิบาล 

เรื่อง 14   ไม�ใช�
งบประมาณ 

จัดมุมหนังสือ
เผยแพร�ภายใน 
กสป.สป. จํานวน 
14 เรื่องต�อป� 

1.ยกระดับจิตสํานึก
ในการรักษา
ประโยชน3สาธารณะ 
2.ปลุกจิตสํานึกยึด
มั่นหลักคุณธรรม 
และต�อต�านการ
ทุจริต 

    สป. 

3 กิจกรรมเผยแพร�ข�อมูลข�าวสาร/
ความรู�เกี่ยวกับการส�งเสริมการ
ดําเนินชีวิตและการพัฒนาตนเอง
ตามหลักศาสนา หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งหลัก
คุณธรรม จริยธรรมธรรมาภิบาล 

เรื่อง 7   ไม�ใช�
งบประมาณ 

เผยแพร�ข�อมูลฯ บน
เว็บไซต3ของ 
กสป.สป. จํานวน 7 
เรื่องต�อป� 

1.ยกระดับจิตสํานึก
ในการรักษาประโยชน3
สาธารณะ 
2.ปลุกจิตสํานึกยึด
มั่นหลักคุณธรรม 
และต�อต�านการทุจริต 

    สป. 

4 เสริมสร�างความรู�เกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กิจ 
กรรม 

3   ไม�ใช�
งบประมาณ 

จํานวนกิจกรรม
เสริมสร�างความรู�
เกี่ยวกับการดําเนิน
ชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

     ทด. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
5 โครงการอบรม/สัมมนาการ

ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงส�งเสริมให�มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาข�าราชการ 
ให�ความรู�เกี่ยวกับวินัย ประมวล
จริยธรรม 

โครง 
การ 

1  0.0500 0.0500 จํานวนโครงการ/
กิจกรรม อบรม 
สัมมนา ด�านการ
เสริมสร�างจิตสํานึก 
ค�านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

บุคลากรของ ปภ. มี
จิตสํานึกในการ
ปฏิบัติราชการอย�าง
มีมาตรฐานทาง
คุณธรรม จริยธรรม 
มีประสิทธิภาพ มี
จิตใจที่พร�อมบริการ
ประชาชน พร�อม
ตอบสนองความ
ต�องการของ
ประชาชน และมี
ความรับผิดชอบต�อ
สังคม เพื่อ
ประโยชน3สุขของ
ประชาชน เป�น
แบบอย�างที่ดีของ
การเป�นผู�มี
คุณธรรม จริยธรรม 

 0.0500   ปภ. 

6 กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการ
พระราชดําริ ตามรอยเบื้องพระ
ยุคลบาท และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครง 
การ 

1   0.0500 0.0500 จํานวนกิจกรรม/
โครงการศึกษาดูงาน
โครงการ
พระราชดําริฯ 
ประจําป� 2560 

บุคลากรภายใน
หน�วยงานสามารถ
นําความรู�ที่ได�จาก
การศึกษาดูงาน
โครงการอัน
เนื่องจาก
พระราชดําริ มาใช�
ประโยชน3ในการ
ปฏิบัติราชการได� 
และเป�นการ
เสริมสร�าง
วัฒนธรรมองค3กรให�

 0.0500   ปภ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
บุคลากรมีจิตสํานึก
ในการทําความดี มี
คุณธรรม จริยธรรม 
และดํารงตนตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

7 โครงการให�ความรู� “การปฏิบัติ
ตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” (เป�นการ
สอดแทรกเป�นหัวข�อการบรรยาย
ในการอบรมหลักสูตรต�างๆ) 

ครั้ง 8   ไม�ใช�
งบประมาณ 

 - จํานวนครั้งที่มีการ
จัดบรรยายให�ความรู� 

 - ผู�เข�ารับการ
อบรมได�รับความรู�
ความเข�าใจ 

    กปภ. 

8 กิจกรรมส�งเสริมให�บุคลากรใน
สังกัด กสป. เข�าร�วมในแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
ส�งเสริมการดําเนินชีวิตและการ
พัฒนาตนเองตามหลักศาสนา 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งหลักคุณธรรม จริยธรรม
ธรรมาภิบาล 

คน 
(ร�อย
ละ) 

ร�อยละ 
30 

  ไม�ใช�
งบประมาณ 

ร�อยละ 30 ของ
บุคลากรในสังกัด 
กสป.สป. ที่เข�าร�วม
โครงการ/กิจกรรม 

1.ยกระดับจิตสํานึก
ในการรักษา
ประโยชน3สาธารณะ 
2.ปลุกจิตสํานึกยึด
มั่นหลักคุณธรรม 
และต�อต�านการ
ทุจริต 

    สป. 

9 กิจกรรมจัดมุมหนังสือ/การ
เผยแพร�องค3ความรู�ที่เกี่ยวกับ
การส�งเสริมการดําเนินชีวิตและ
การพัฒนาตนเองตามหลัก
ศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งหลักคุณธรรม 
จริยธรรมธรรมาภิบาล 

เรื่อง 14   ไม�ใช�
งบประมาณ 

จัดมุมหนังสือ
เผยแพร�ภายใน 
กสป.สป. จํานวน 
14 เรื่องต�อป� 

1.ยกระดับจิตสํานึก
ในการรักษา
ประโยชน3สาธารณะ 
2.ปลุกจิตสํานึกยึด
มั่นหลักคุณธรรม 
และต�อต�านการ
ทุจริต 

    สป. 

10 กิจกรรมเผยแพร�ข�อมูลข�าวสาร/
ความรู�เกี่ยวกับการส�งเสริมการ
ดําเนินชีวิตและการพัฒนาตนเอง
ตามหลักศาสนา หลักปรัชญา

เรื่อง 7   ไม�ใช�
งบประมาณ 

เผยแพร�ข�อมูลฯ บน
เว็บไซต3ของ 
กสป.สป. จํานวน 7 
เรื่องต�อป� 

1.ยกระดับจิตสํานึก
ในการรักษาประโยชน3
สาธารณะ 
2.ปลุกจิตสํานึกยึด

    สป. 



88 

 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งหลัก
คุณธรรม จริยธรรมธรรมาภิบาล 

มั่นหลักคุณธรรม 
และต�อต�านการทุจริต 

11 การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต3ใช�ให�เกิดผล
ในทางการปฏิบัติ 

คน 26   ไม�ใช�
งบประมาณ 

เจ�าหน�าที่สํานักงานฯ 
ทุกคนมีความเข�าใจ 
และนําไปปฏิบัติใน
การดําเนินชีวิตใน
ด�านการทํางาน และ
ครอบครัว 

เจ�าหน�าที่สํานักงานฯ 
ทุกคนมีความเข�าใจ
และนําไปปฏิบัติใน
การดําเนินชีวิต ใน
ด�านการทํางาน 
และครอบครัว 

    ปทุม 
ธานี 

12 กิจกรรมเสริมสร�างเกียรติภมูิ
ข�าราชการ : สํานึกข�าราชการ
ไทยไม�โกง ในการประชุม
นายอําเภอ และหัวหน�ากลุ�ม
งานประจําเดือน ม.ค. – ก.ย. 
2560 

ครั้ง 10  0.01350 0.0135 นายอําเภอ จํานวน 
12 ท�าน ข�าราชการ 
จํานวน 10 ท�าน 
ได�รับการเสริมสร�างฯ 
และปลูกจิตสํานึก
ข�าราชการไทยไม�โกง 
จํานวน 10 ครั้ง 

ข�าราชการฝ0าย
ปกครองปฏิบัติ
หน�าที่ด�วยความ
ซื่อสัตย3 สุจริต 
โปร�งใส ถูกต�องตาม
ระเบียบ 

 0.0045 0.0045 0.0045 ป^ตตานี 

13 กิจกรรมเสริมสร�างเกียรติภมูิ
ข�าราชการ : สํานึกข�าราชการ
ไทยไม�โกง ในการประชุม
นายอําเภอ และหัวหน�ากลุ�ม
งาน/ฝ0ายบริหารงานปกครอง
และข�าราชการสังกัด ทปค.จว.
ปน. ประจําเดือน ม.ค. – ก.ย. 
2560 

ครั้ง 10  0.01350 0.0135 ปลัดอําเภอหัวหน�า
กลุ�มฯ จํานวน 12 
ท�าน ปลัดอําเภอ
สังกัด ทปค. จํานวน 
10 ท�าน ได�รับการ
เสริมสร�างฯ และ
ปลูกจิตสํานึก
ข�าราชการไทยไม�โกง 
จํานวน 10 ครั้ง 

ข�าราชการฝ0าย
ปกครองปฏิบัติ
หน�าที่ด�วยความ
ซื่อสัตย3 สุจริต 
โปร�งใส ถูกต�องตาม
ระเบียบ 

 0.0045 0.0045 0.0045 ป^ตตานี 

14 โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร3ตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัดลําพูน 

คน 250  0.3500 0.3500 ผู�เข�าร�วมโครงการ  
จํานวน 250 คน 

250 0.3500       ลําพูน 

 งบประมาณรวม 0.4770   0.3500 0.1090 0.0090 0.0090  
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ยุทธศาสตรที่ 1 “สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต” 
กลยุทธที่ 4 เสริมพลังการมีส�วนร�วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส�วนเพื่อต�อต�านการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 โครงการพัฒนาชุมชนใส

สะอาด : ส�งเสริมและพัฒนา
ความโปร�งใสของหน�วยงาน 

หน�วย 
งาน 

90  0.3100 0.3100 ร�อยละของหน�วยงาน
ที่ดําเนินการตาม
มาตรการใสสะอาด 

หน�วยงานไม�มีเรื่อง
ร�องเรียนการทุจริต 

   0.3100 พช. 

2 แผนงานตรวจเยี่ยมของคณะ
กรรมกาจริยธรรมประจํากรม
ที่ดิน 

ครั้ง 2   ไม�ใช�
งบประมาณ 

จํานวนข�าราชการที่
ได�รับการตรวจเยี่ยม 

     ทด. 

3 โครงการคัดเลือกข�าราชการ
กรมที่ดินผู�มีคุณธรรมจรยิธรรม
ดีเด�น 

ราย 80  0.2923 0.2923 ไม�น�อยกว�าร�อยละ 
80 

     ทด. 

4 พัฒนาและเสริมสร�างความรู�
เครือข�ายภาคประชาชน 

ราย 500   ไม�ใช�
งบประมาณ 

จํานวนสมาชิก
เครือข�าย 

     ทด. 

5 โครงการฝâกอบรมเสริมสร�าง
ค�านิยมความซื่อสัตย3ให�แก�
อาสาสมัครปSองกันภัยฝ0ายพล
เรือนในการปSองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

1 
โครง 
การ 

100 
คน 

 0.0500 0.0500 ร�อยละ 90 ของ    
อปพร. ที่ผ�านมา 
ฝâกอบรม สามารถ
พัฒนาเป�นเครือข�าย
การปSองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

สร�างเครือข�ายด�าน
ปSองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

0.0500    มหา 
สารคาม 

6 โครงการฝâกอบรมเสริมสร�าง
ค�านิยมความซื่อสัตย3สุจริต
ให�แก�อาสาสมคัรปSองกันภัย
ฝ0ายพลเรือน (อปพร.) ในการ
ปSองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของจังหวัดยโสธร 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 
2560 

คน 100  0.0500 0.0500 เพื่อให�สมาชิก  
อปพร. จะเป�น
เครือข�ายอาสาสมัคร
ภาคประชาชนในการ
เฝSาระวังและแจ�ง
เบาะแสเกี่ยวกับการ
ปSองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
อันเป�นการส�งเสริม

ผู�ที่ผ�านการ
ฝâกอบรมจะขึ้น
ทะเบียนกับ ป.ป.ช. 
เป�นเครือข�าย
อาสาสมัครภาค
ประชาชนในการ
เฝSาระวังและแจ�ง
เบาะแสเกี่ยวกับ
การปSองกันและ

0.0500    ยโสธร 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
ให�ภาคประชาชนเข�า
มามีส�วนร�วมในการ
ปSองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

7 สนับสนุนให�ประชาชนมีส�วนร�วม
ในการปSองกันการทุจริต โดย
สามารถแจ�งเบาะแสหรือ
ร�องเรียนมาที่ศาลากลางจังหวัด 
โดยมีเจ�าหน�าที่รับเรื่องร�องทุกข3   
ได�ทุกวันในเวลาราชการ  
 
 

ช�อง 
ทาง 

5   ไม�ใช�
งบประมาณ 

ร�อยละของเรื่อง
ร�องเรียนของ 
ประชาชนได�รับการ
แก�ไข  

80   ∕ ∕ ∕ ลําพูน 

8 โครงการฝâกอบรมชุดปฏิบัติการ
ประจําตําบลเพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาหมู�บ�านตามแนวทาง
ประชารัฐ จังหวัดลําพูน 

ครั้ง 6   0.0980 0.0980 ผู�เข�าร�วมโครงการ  
จํานวน 90คน 

90 0.0980       ลําพูน 

9 โครงการเสริมสร�างค�านิยมความ
ซื่อสัตย3สุจริตให�แก�อาสาสมัคร
ปSองกันภัยฝ0ายพลเรือนในการ
ปSองกันและปราบปรามการทุจริต 

ครั้ง 1   0.0500 0.0500 จํานวนครั้ง อปพร.ที่
เข�าร�วมฝâกอบรมฯ 

1 0.0500       ลําพูน 

 งบประมาณรวม 0.8503   
0.2480 0.2923 0.0000 0.3100 
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ยุทธศาสตรที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
กลยุทธที่ 1 พัฒนากลไกการกําหนดให�นักการเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตต�อสาธารณชน 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 การเผยแพร�ประชาสัมพันธ3

สร�างจิตสํานึกการต�อต�านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบให�แก�
บุคลากรกรมที่ดิน 

ช�อง 
ทาง 

อย�าง
น�อย 2 
ช�องทาง 

  ไม�ใช�
งบประมาณ 

จํานวนช�องทางใน
การเผยแพร�
ประชาสัมพันธ3 

     ทด. 

2 พิจารณาช�องทางการ
ประชาสมัพันธ3ด�านการปSองกัน
และปราบปรามการทุจริต ให�มี
ความหลากหลายและ
ครอบคลมุ 

ช�อง 
ทาง 

ไม�น�อย
กว�า 1  

  ไม�ใช�
งบประมาณ 

จํานวนช�องทางที่
เพิ่มขึ้น 

     ทด. 

3 ส�งเสริมให�มรีะบบ/
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ�าง
ที่โปร�งใสและเปfดเผยมีระบบ
ปSองกันการทุจริต 

วิธีการ
ดําเนิน
การ 

1   ไม�ใช�
งบประมาณ 

วิธีการดําเนินการ
จัดการเรื่องร�องเรียน
และการดําเนินการ
ในการจัดซื้อจัดจ�าง 

     ทด. 

4 เผยแพร�ความรู�เรื่องเกี่ยวกับ
การปSองกันและปราบปราม
การทุจริต 

    ไม�ใช�
งบประมาณ 

จํานวนบุคลากรที่
ได�รับการเผยแพร� ไม�
น�อยกว�าร�อยละ 80 

     ทด. 

5 การตรวจติดตามการนํา
นโยบายของผู�บริหารสู�การ
ปฏิบัติของหน�วยรับตรวจ 

ครั้ง 60  1.3730 1.3730 40 ครั้ง  0.4809 0.3435 0.2746 0.2740 ปภ. 

6 เผยแพร�องค3ความรู�เรื่อง
กรณีศึกษาการดําเนินการทาง
วินัยในที่ประชุมกรมและ 
เว็บไชต3กรมส�งเสริม 
การปกครองท�องถิ่น 

ครั้ง 4   ไม�ใช�
งบประมาณ 

ร�อยละของ
ผู�บังคับบัญชา 
(ตั้งแต�ระดบั
ผู�อํานวยการกลุ�ม
งานขึ้นไปที่มีผู�ใต�-
บังคับบัญชา) 

ผู�บังคับบัญชา 
(ตั้งแต�ระดบั
ผู�อํานวยการกลุ�ม
งานขึ้นไป ที่มี
ผู�ใต�บังคับบัญชา) 
มีความรู�เรื่อง

    สถ. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
มีความรู�เรื่องกรณี 
ศึกษาเกี่ยวกับการ 
ดําเนินการทางวินัย 

กรณีศึกษา
เกี่ยวกับการ
ดําเนินการทาง
วินัย 

7 แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพ
การดําเนินงานด�านการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต�อสังคม 

ร�อยละ 100  1.2000 1.2000 - แผนการจัดประชุม
คณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต�อ
สังคม 
- นําเสนอรายงาน
ความก�าวหน�าและ
ผลการปฏิบัติงาน 
ด�านการกํากับดูแล
กิจการที่ดีต�อ
คณะกรรมการ กฟภ. 

-จัดประชุมคณะ-
กรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต�อสังคม
ตามแผนที่กําหนด
ไว� 
-มีรายงานสรุปการ
นําข�อสังเกตของ
คณะกรรมการฯ ไป
พิจารณาดําเนินการ
ทุกไตรมาส 

0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 กฟภ. 

 งบประมาณรวม 2.5730   0.7809 0.6435 0.5746 0.5740 
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ยุทธศาสตรที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
กลยุทธที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ  

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 โครงการประชาสมัพันธ3ตาม

นโยบายเน�นหนักของ
กระทรวงมหาดไทย (บทความ
การปราบปรามการทุจรติ : 
มหาดไทย ชูกลไกประชารัฐ
เดินหน�าปราบคอร3รัปชัน) 

ครั้ง 1   ไม�ใช�
งบประมาณ 

จํานวนช�องทางที่
เผยแพร�บทความ 

มีช�องทางการ
เผยแพร�
ประชาสัมพันธ3ให�
ประชาชนได�รับรู�
ข�อมูลด�านการ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

 1   สน.สป. 

 งบประมาณรวม 0.0000        
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ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบป�องกันการทุจริตเน�นเชิงรุก” 
กลยุทธที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป�องกันการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 พัฒนากรอบการตรวจสอบ

ติดตามประเมินผลการทํางาน
ของข�าราชการเพื่อสร�างความ
ตระหนักในการทํางานอย�างมี
มโนสุจริตและปSองกัน
ผลประโยชน3ทับซ�อน 

ระดับ
คะแนน 

5 

  

  ไม�ใช�
งบประมา

ณ 

ระดับความสําเร็จ
การประเมิน
มาตรฐานความ
โปร�งใสของกรมฯ 

เป�นมาตรฐานทาง
จริยธรรมของ
ข�าราชการ ด�วย
การปฏิบัติงาน
ด�วยความชื่อสตัย3
และโปร�งใส 

 / /  ยผ. 

2 กิจกรรมตรวจสอบภายใน
อย�างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

โครง 
การ 

๓๒๒ - 0.2987 0.2987 ดําเนินการแล�ว
เสร็จตามแผนการ
ตรวจสอบภายใน 
ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

ตรวจสอบด�าน
การเงิน บัญชี 
และด�านการ
ปฏิบัติตาม
ข�อกําหนด 
- ตรวจสอบด�าน
การดําเนินงาน 
- ตรวจสอบด�าน
การบริหาร 
- ตรวจสอบด�าน
การปฏิบัติงาน 
- ตรวจสอบด�าน
ความรับผิดทาง
ละเมิดและแพ�ง 

0.0๗๔๖ 0.0๗๔๖ 0.0๗๔๖ 0.0๗๔9 ยผ. 

3 พัฒนาเครือข�ายต�อต�านคอร3รัป
ชันโดยเข�าร�วมเป�นสมาชิกกับ
เครือข�ายภายในประเทศ 

แห�ง 2   ไม�ใช�
งบประมาณ 

จํานวนเครือข�าย 
ภายนอกองค3กรที่ 
กปน. สมัครเข�าร�วม
จํานวน 2 แห�ง 

กปน. เป�นองค3กร
โปร�งใส (Zero 
Corruption) 

    กปน. 

4 จัดทําดัชนีวัดความโปร�งใสใน
องค3กร 

ระยะเว
ลา 

30-
ก.ย.-

  ไม�ใช�
งบประมาณ 

จัดทําเกณฑ3วัดความ
โปร�งใสแล�วเสร็จ 

กปน. เป�นองค3กร
โปร�งใส (Zero 

    กปน. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
60 ภายในวันที่ 30 

กันยายน 2560 
Corruption) 

5  - โครงการ “ที่นี่ ... องค3กร
โปร�งใส” 

กิจกรร
ม 

20   ไม�ใช�
งบประมาณ 

 - จํานวนกิจกรรมที่
ดําเนินการภายใต�
โครงการ "ที่นี่...
องค3กรโปร�งใส" 

 - สนับสนุนให� 
กปภ. ดําเนินงาน
ด�วยความเสมอภาค
และโปร�งใส 

    กปภ. 

6 โครงการพัฒนาการดําเนินงาน
ด�านการกับดูแลกิจการที่ดี 
เทียบเคียง ACGS 

โครงก
าร 

1   0.5000 0.5000 พนักงาน
กลุ�มเปSาหมายมีผล
คะแนนทดสอบ
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ สูงกว�า 
ร�อยละ 80 

รักษาระดับการ
กํากับดูแลกิจการที่
ดีฯ ตามเกณฑ3 
ACGS 

   0.5000  กฟน. 

7 โครงการพัฒนาคุณธรรมและ
ความโปร�งใสเพื่อเสริมสร�างความ
เชื่อมั่นแก�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

โครงก
าร 

1   0.9000 0.9000 ผลการประเมิน
คุณธรรม และความ
โปร�งใสในการดาเนิน
งานขององค3กรอยู�ใน
เกณฑ3 5 

ผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ 
โปร�งใส 

 0.3000  0.3000  0.3000  กฟน. 

8 กําหนดนโยบายของผู�บริหาร
เกี่ยวกับการเสริมสร�างความ
โปร�งใสฯ 
- จัดทํานโยบายและมาตรการ
จากผู�บริหารในการเสริมสร�าง
คุณธรรมพัฒนายกระดับความ
โปร�งใส และปSองกันการทุจริต 
- กิจกรรมประกาศเจตนารมณ3
ของหน�วยงานในการต�อต�านการ
ทุจริต 
- สร�างเครือข�ายการต�อต�านการ
ทุจริตขององค3การตลาด โดยเปfด
ให�ประชาชนผู�รับบริการของ

    ไม�ใช�
งบประมาณ 

  ดําเนินการ 2 ไตรมาส   อต. 
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
องค3การตลาดเข�ามามีส�วนร�วม 
- เผยแพร�และประชาสัมพันธ3
กิจกรรมต�าง ๆ มีการประเมินผล
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

9 โครงการพบผู�ว�าฯ หน�าเสาธง 
โดยกําหนดพื้นที่สถานศึกษาเป�น
กลุ�มเปSาหมาย อย�างน�อย เดือน
ละ 2 ครั้ง 

คน 1,090  0.0300 0.0300   0.0300    อุทัย 
ธานี 

 งบประมาณรวม 1.7287   0.1046 0.3746 0.3746 0.8749  
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ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบป�องกันการทุจริตเน�นเชิงรุก” 
กลยุทธที่ 2 สร�างกลไกการป�องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 แผนการตรวจสอบการเงิน บัญชี 

และการพัสดุองค3กรปกครองส�วน
ท�องถิ่นประจําป�งบประมาณ พง
ศ. 2560 โดยกลุ�มงานการเงิน
บัญชี และการตรวจสอบ 
ตรวจสอบด�านการเงินการบัญชี 
และการพัสดุของ อปท. จํานวน 
65 แห�ง อย�างน�อยป�ละครั้ง 

อปท. 
65 
แห�ง 

อย�าง
น�อยป�
ละ 1 
ครั้ง 

  ไม�ใช�
งบประมาณ 

จํานวน อปท. ที่
ได�รับการตรวจสอบ 

ออก อปท. อย�าง
น�อย 1 ครั้ง/ป� 

     ปทุม 
ธานี 

 งบประมาณรวม 0.0000        
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ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบป�องกันการทุจริตเน�นเชิงรุก” 
กลยุทธที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปcญหาการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 ทบทวนคู�มือการดําเนินงานให�

ทันกับสภาวการณ3ที่เปลี่ยนแปลง 
คู�มือ 1   ไม�ใช�

งบประมาณ 
คู�มือที่ทบทวน 
แล�วเสร็จ จํานวน 1 
คู�มือ 

กปน. เป�นองค3กร
โปร�งใส (Zero 
Corruption) 

    กปน. 

2 จัดทํา/ทบทวน กฎ ระเบียบ 
คําสั่งที่เกี่ยวข�องเพื่อลดการใช�
ดุลยพินิจของบุคลากร กปน. 

เรื่อง 1   ไม�ใช�
งบประมาณ 

จํานวน กฎ ระเบียบ 
คําสั่งที่ทบทวนแล�ว
เสร็จ จํานวน 1 เรื่อง 

กปน. เป�นองค3กร
โปร�งใส (Zero 
Corruption) 

    กปน. 

3 จัดทํา/ทบทวน นโยบายในการ
ดําเนินงานให�เข�าใจง�าย  

เรื่อง 1   ไม�ใช�
งบประมาณ 

จํานวนนโยบาย 
ที่ได�ทบทวนฯ แล�ว
เสร็จ จํานวน 1 
เรื่อง 

กปน. เป�นองค3กร
โปร�งใส (Zero 
Corruption) 

    กปน. 

4 ปรับปรุงหรือพัฒนาแนวทาง 
ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน, 
ประกาศ, คําสั่ง, กฎระเบียบของ 
กปภ. ที่พบว�ามีความเสี่ยงในการ
ทุจริต 

เรื่อง 1   ไม�ใช�
งบประมาณ 

 - จํานวนเรื่องที่
ปรับปรุง หรือพัฒนา 
แก�ไข 

 - ลดความเสี่ยงใน
การบริหารงาน 

    กปภ. 

5 ซักซ�อมความเข�าใจให�ทุก
หน�วยงานทราบถึงมติ ครม. เมื่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2541 ใน
การให�ความคุ�มครองพยาน 

ครั้ง 1   ไม�ใช�
งบประมาณ 

 - จํานวนครั้งในการ
ซักซ�อมความเข�าใจ
ให�พนักงานได�รับรู� 

 - สร�างจิตสํานึก 
หากพบเห็นการ
ทุจริตให�รีบแจ�งต�อ
ผู�รับผิดชอบ โดย
ได�รับการคุ�มครอง
ตามมติ ครม. 

    กปภ. 

6 ทบทวนคู�มือความโปร�งใสและ
การปSองกันการทุจริต ป� 2560 

    ไม�ใช�
งบประมาณ 

  ดําเนินการ 2 ไตรมาส   อต. 

 งบประมาณรวม 0.000       
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ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบป�องกันการทุจริตเน�นเชิงรุก” 
กลยุทธที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร�างสรรคเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในสังคม 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนนิงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วดั ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผดิ 
ชอบ 

หน�วย
นบั 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกต ิ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 โครงการผลิตและเผยแพร� สปอต

วิทยุประชาสัมพันธ3การ
ปราบปรามการทุจริต 

ครั้ง 100   ไม�ใช�
งบประมาณ 

จํานวนสปอตวิทยุที่
ถูกเผยแพร�ทาง
รายการมหาดไทย
ชวนรู� และเว็บไซต3 
www.pr.moi.go.th 

- 25 ครั้ง 25 ครั้ง 25 ครั้ง 25 ครั้ง สป. 

2 เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารเกี่ยวกับ
การปSองกันและปราบปรามการ
ทุจริตให�ประชาชนทราบ 
(website, บอร3ดประชาสัมพันธ3) 

ช�อง 
ทาง 

2   ไม�ใช�
งบประมาณ 

ช�องทาง มีช�องทางสื่อสารให�
ประชาชนได�รับรู�
ข�อมูลข�าวสารด�าน
การทุจริต 

    มหา 
สาร
คาม 

3 การเผยแพร�ประกาศจัดซื้อจัด
จ�างผ�านทางเว็บไซต3สํานักงาน
ที่ดิน จังหวัดมหาสารคาม 

คน 10   ไม�ใช�
งบประมาณ 

จํานวนครั้งในการ
เผยแพร�ประกาศการ
จัดซื้อจัดจ�าง 

ประชาชนได�รับรู�
ข�อมูลข�าวสาร 

    มหา 
สาร
คาม 

4 การเก็บสถิติและสรุปผลการใช�
บริการศูนย3ข�อมูลข�าวสารให�
ผู�บริหารทราบอย�างสม่ําเสมอ 

ครั้ง 12   ไม�ใช�
งบประมาณ 

จํานวนครั้งในการ
รายงานผลการใช�
ศูนย3ข�อมูลข�าวสาร 

ผู�บริหารมีข�อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน 

    มหา 
สาร
คาม 

5 การประชาสัมพันธ3กิจกรรมด�าน
การส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของจังหวัดผ�านทางสื่อวิทยุ/
โทรทัศน3 

ครั้ง 3   ไม�ใช�
งบประมาณ 

เป�นการปลุก
จิตสํานึกให�หัวหน�า
ส�วนราชการ 
เจ�าหน�าที่ของรัฐ เด็ก 
และเยาวชน 
ตลอดจนประชาชน
ทั่วไปให�มีคุณธรรม 
จริยธรรม และยึด
หลักธรรมาภิบาลใน
การดํารงตน 
ประพฤติตนและ

ทุกภาคส�วนเกิดแรง
บันดาลใจในการ
กระทําความดี มี
จิตสํานึกในการ
ดํารงชีวิตอย�างมี
คุณธรรม จริยธรรม 
น�อมนําพระราช
ดํารัสมาใช�ในการ
ดําเนินชีวิตทําให�
ชีวิตมีความสุขอย�าง
ยั่งยืน 

    สุ
ราษฎร3 
ธานี 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนนิงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วดั ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผดิ 
ชอบ 

หน�วย
นบั 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกต ิ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
ปฏิบัติหน�าที่ด�วย
ความโปร�งใส 
ซื่อสัตย3 สุจริต นํา
ธรรมะของพระราชา
มาใช�เป�นแบบอย�าง
ในการดําเนินชีวิต 

 งบประมาณรวม 0.0000        
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ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบป�องกันการทุจริตเน�นเชิงรุก” 
กลยุทธที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห และบูรณาการระบบการประเมินด�านคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ       
      คะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 การดําเนินงานการไฟฟSา

โปร�งใส 
ร�อยละ 100  5.0000 5.0000 แผนการดําเนินงาน

การไฟฟSาโปร�งใส 
ดําเนินการแล�วเสร็จ
ตามแผนที่กําหนด
ไว� 

1.1250 1.1250 1.1250 1.1250  กฟภ. 

 งบประมาณรวม 5.0000   1.1250 1.1250 1.1250 1.1250   
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ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบป�องกันการทุจริตเน�นเชิงรุก” 
กลยุทธที่ 6 สนับสนุนให�ภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 จัดตั้งและขับเคลื่อนสภาธรรมาภิ

บาล กปน. 
ระยะ 
เวลา 

30-
ก.ย.-
60 

- 0.3000 0.3000 จัดตั้งสภาธรรมาภิ
บาล แล�วเสร็จ 
ภายในวันที่30 
กันยายน 2560 

กปน. เป�นองค3กร
โปร�งใส (Zero 
Corruption) 

 0.1000  0.1000  0.1000  กปน. 

 งบประมาณรวม 0.3000        
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ยุทธศาสตรที่ 5 “พัฒนาระบบป�องกันการทุจริตเน�นเชิงรุก” 
กลยุทธที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป�องกันการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป�าหมาย
ดําเนินงาน 

ปhงบประมาณ 2560 (ล�านบาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใช�จ�ายงบประมาณ 
(ล�านบาท) 

หน�วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

บูรณาการ งบปกติ รวม 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
1 เสริมสร�างกลไกหรือช�องทางการ

รับเรื่องร�องเรียน ข�อคิดเห็น 
ข�อเสนอแนะจากประชาชน 

ช�อง 
ทาง 

3   ไม�ใช�
งบประมาณ 

ช�องทางการ
ร�องเรียน 

     ทด. 

2 ยกระดับการบูรณาการระบบ
ร�องเรียนทุกประเภทไว�ที่
ฐานข�อมูลกลาง 

รายงา
น 

30-
ก.ย.-
60 

  ไม�ใช�
งบประมาณ 

รายงานสรุปผล
การศึกษาแล�วเสร็จ
ภายใน วันที่ 30 
กันยายน 2560 

กปน. เป�นองค3กร
โปร�งใส (Zero 
Corruption) 

    กปน. 

3 การลดจํานวนการฝ0าฝuน กฎ 
ระเบียบ 

จํานวน < ป� 
2559 

  ไม�ใช�
งบประมาณ 

จํานวนการกระทํา
ผิด กฎ ระเบียบ 
ลดลงจากป� 2559 

กปน. เป�นองค3กร
โปร�งใส (Zero 
Corruption) 

    กปน. 

4 เพิ่มช�องทางการแจ�งข�อมูลการ
ทุจริตที่หลากหลาย 

ช�อง 
ทาง 

3   ไม�ใช�
งบประมาณ 

จํานวนช�องทางให�
ภาคประชาชนเข�า
ร�องเรียนเสนอแนะ
ให�ข�อมูลอย�างน�อย 
3 ช�องทาง 

จัดให�มีช�องทางใน
การร�องเรียน 
จํานวน 3 ช�องทาง 
www.pathumtha
ni.co.th 
www.dpt.go.th 
โทร. 02-
5676203 

    ปทุม 
ธานี 

5 ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของทุก
ภาคส�วน โดยจัดให�มีช�องทางรับ
เรื่องร�องเรียนและรับฟ̂งความ
คิดเห็น 

ช�อง 
ทาง 

4   ไม�ใช�
งบประมาณ 

ร�อยละ 75 ประชาชนมีช�องทาง
การร�องเรียนเพิ่ม
มากขึ้น 

    มหา 
สารคาม 

6 ช�องทางการรับเรื่องร�องเรียน
ข�อคิดเห็น ข�อเสนอแนะจาก
ประชาชน 

ช�อง 
ทาง 

5   ไม�ใช�
งบประมาณ 

จํานวนช�องทาง การ
รับเรื่องร�องเรียน 

ประชาชนมีช�องทาง
การร�องเรียนเพิ่ม
มากขึ้น 

⁄       ลําพูน 

 งบประมาณรวม 0.0000        
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