
เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

11,400    8,428,400 15,200     13,318,800 11,400       8,428,400 38,000     30,175,600
11,134    8,428,400       21,790     13,318,800   10,470       8,428,400       43,394     30,175,600     

1 กระบ่ี

1 1 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการ
ป้องกนัปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้เจา้หน้าทีข่องรัฐ
ประจ าจงัหวัดกระบี ่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

130           353,300          130                    353,300

2 กาญจนบุรี
2 1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม และ

จริยธรรม ข้าราชการและเจา้หน้าที่
ของรัฐยุคใหม่ จงัหวัดกาญจนบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

150         100,000           

3 2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร การจดัซ้ือจดัจา้งด้วยวิธี
ตลาดอเิล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Market : e-market) และด้วยวิธี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding : e-bidding)
 ส าหรับเจา้หน้าทีผู้่ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค

250          113,000        

        แนวทางที ่1 การเสรมิสรา้งความรูด้้านการป้องกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าทีข่องรฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

แนวทาง 3 รวม

งบประมาณจัดสรร รวมทั้งสิ้น

500          309,500          

บัญชีโครงการตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัด

        แนวทางที ่2 การสรา้งเครอืข่ายประชารฐัต่อต้านการทุจรติ
        แนวทางที ่3 การสรา้งค่านิยมและปลูกจิตส านึกในการปฏิบัติงาน

ที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

4 3 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 และสร้างเครือข่ายประชารัฐ
ต่อต้านการทุจริต

100           96,500            

3 กาฬสินธุ์
5 1 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตด้วย
เศรษฐกจิพอเพยีง

500          299,700        

6 2 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานแกไ้ขปัญหาการทุจริต
ในหน่วยงานของรัฐ

150           96,600            

4 ก าแพงเพชร
7 1 โครงการสัมมนาการสร้างเครือข่าย

เฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริตของ
หน่วยงานภาครัฐโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล

150          103,700        

8 2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ด าเนินการทางวินัยและความ
รับผิดชอบทางละเมิดของหน่วยงาน
ภาครัฐ

150         174,400           

9 3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
พฒันาศักยภาพบุคลากรด้านการ
บริหารพสัดุและการจดัซ้ือจดัจา้ง
เพือ่ป้องกนัการทุจริตในภาครัฐ

250         151,700           

650          396,300          

550          429,800          

500          309,500          



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

5 ขอนแก่น
10 1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวาง

ระบบการประเมินความเส่ียงการ
ทุจริตของหน่วยงานภาครัฐจงัหวัด
ขอนแกน่

250          191,200        

11 2 โครงการพฒันาเครือข่ายขอนแกน่ใส
สะอาดต่อต้านการทุจริต

885          407,900        

12 3 โครงการสัมมนาเพิม่ประสิทธิภาพ
การก ากบั ดูแล ด้านการเงินการคลัง
และพสัดุส าหรับผู้บริหาร จงัหวัด
ขอนแกน่

120          99,600          

6 จันทบุรี
13 1 โครงการพฒันาศักยภาพสตรีและ

พฒันาศักยภาพเจา้หน้าทีข่องรัฐ
สังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลวัง
ใหม่เพือ่สร้างเครือข่ายต่อต้านการ
ทุจริต

70            138,500        

14 2 โครงการพฒันาระบบและจดัการ
องค์ความรู้การป้องกนัการทุจริต
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง

100           67,000            

170          205,500          

1,255        698,700          



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

7 ฉะเชิงเทรา
15 1 โครงการการบูรณาการติดตาม 

ตรวจสอบ แนะน า และสังเกตการณ์
การด าเนินโครงการตามแผนพฒันา
จงัหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562

100          59,700          

16 2 โครงการเสริมสร้างความรู้การ
ด าเนินงานตามโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
จงัหวัดฉะเชิงเทรา

80          50,700            

17 3 โครงการยกระดับคุณธรรมจริยธรรม
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพือ่จงัหวัดใสสะอาด

100         63,300            

8 ชลบุรี
18 1 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน

กฎหมายเกี่ยวกบัการตรวจสอบการ
ทุจริต

        440           264,000

19 2 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐจงัหวัดชลบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

        219           135,500

280          173,700          

          659           399,500



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

9 ชัยนาท
20 1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบั

การป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดั
จา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ

300         193,200           300          193,200          

10 ชัยภูมิ
21 1 โครงการสร้างความตระหนักรู้ และ

ปลูกจติส านึก เร่ืองผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและการรับสินบน ให้แก่
ข้าราชการ/เจา้หน้าทีข่องรัฐใน
จงัหวัดชัยภูมิ

300           230,000          300          230,000          

11 ชุมพร
22 1 โครงการตามแผนงานบูรณาการ

ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

100          59,180          570          390,780          



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

23 2 โครงการข้าราชการรุ่นใหม่ หัวใจ
พอเพยีงต้านทุจริต

250         150,000           

24 3 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบและสร้าง
เครือข่ายประชารัฐ ต่อต้านการทุจริต
 ประจ าปี พ.ศ. 2562

100          99,000          

25 4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม พอเพยีง 
วินัย สุจริต จติอาสา

40            55,400          

26 5 โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสแบบบูรณาการ ต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

80            27,200          

570          390,780          



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

12 เชียงราย
27 1 โครงการสร้างค่านิยมและปลูก

จติส านึกในการปฏิบัติงานให้
หน่วยงานภาครัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจงัหวัดเชียงราย

450           400,500          450          400,500          

13 เชียงใหม่

28 1 โครงการสร้างความตระหนักรู้การ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบให้แกเ่ครือข่าย
ภาคประชาชนจงัหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

160          153,400        

29 2 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการ
ป้องกนัปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้ข้าราชการใน
จงัหวัดเชียงใหม่ (ระดับอ าเภอ) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

125         84,850            

30 3 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบัเครือข่ายด้านการป้องกนัและ
ปราบปรามทุจริตในส่วนราชการ
จงัหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

100          69,600          

385          307,850          



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

14 ตรัง
31 1 โครงการสัจธรรมน าชีวิตสู่วิถี

เศรษฐกจิพอเพยีง
50             178,640          

32 2 โครงการปลูกจติส านึกและสร้าง
ค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริต

100          142,600        

33 3 โครงการเสริมสร้างความรู้เพือ่
ป้องกนัการทุจริตจงัหวัดตรัง

100         122,600           

15 ตราด 
34 1 โครงการเสริมสร้างจงัหวัดคุณธรรม 

ต้านทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2562

240          190,200        240          190,200          

16 ตาก
35 1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบการ

ควบคุมภายในเพือ่ป้องกนัการทุจริต
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ

235         114,000           1,195        701,380          

250          443,840          



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

36 2 โครงการขับเคล่ือนจงัหวัดคุณธรรม
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณะรรม
แห่งชาติ ฉบับที ่1 (พ.ศ. 2559 - 
2564) ประจ าปี พ.ศ. 2562

650           316,580          

37 3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
เครือข่ายเฝ้าระวังการต่อต้านการ
ทุจริต

150          151,200        

38 4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 บุคลากรภาครัฐจงัหวัดตาก

100           65,800            

39 5 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)

60            53,800          

17 นครนายก
40 1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้าง

เครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริต
 จงัหวัดนครนายก

100          169,000        100          169,000          

1,195        701,380          



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

18 นครปฐม
41 1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ

จดัท าแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต
100         90,000            100          90,000            

19 นครพนม
42 1 โครงการขยายผลเครือข่ายพฒันา

ชุมชนใสสะอาด จงัหวัดนครพนม
400          401,900        

43 2 โครงการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐและการขัดกนั
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

200          110,200        

20 นครราชสีมา

44 1 โครงการสร้างความตระหนักรู้ การ
ป้องกนั และปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ ให้แกร่าชการกลุ่ม
เส่ียงของจงัหวัดนครราชสีมา

550           405,688          

600          512,100          

1,050        822,420          



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

45 2 โครงการสร้างเครือข่ายประชารัฐ
ต่อต้านการทุจริต จงัหวัดนครราชสีมา

300          221,844        

46 3 โครงการเสริมสร้างจริยธรรม 
ป้องกนัและต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบในจงัหวัดนครราชสีมา

200          194,888        

21 นครศรีธรรมราช
47 1 โครงการอบรมเสริมสร้างบุคลากร

ภาครัฐของจงัหวัดนครศรีธรรมราช 
เพือ่ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

200          150,000        200          150,000          

22 นครสวรรค์ 
48 1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

 จงัหวัดนครสวรรค์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

1,000        145,800        

49 2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การ
จดัท าแนวทางป้องกนัผลประโยชน์
ทับซ้อน และการป้องกนัการทุจริต
ประพฤติมิชอบ"

300         200,000           

1,420        697,200          

1,050        822,420          



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

50 3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่
สนับสนุนการด าเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

120         100,400           

51 4 โครงการการสร้างค่านิยมและปลูก
จติส านึกเพือ่ป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ "โครงการรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์ สร้างจติส านึกร่วม
ต้านทุจริต"

 เผยแพร่
ผ่านส่ือ
วิทยุ
ประชาสัมพั
นธ์

251,000           

23 นนทบุรี
52 1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

 สร้างความโปร่งใส เพือ่ต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จงัหวัด
นนทบุรี โดยแบ่งเป็น 2 กจิกรรมย่อย
 คือ

กจิกรรมที ่1 การขับเคล่ือน ส่งเสริม
 สนับสนุนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

320         185,600           

1,420        697,200          

374,000          640          



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

กจิกรรมที ่2 เสริมสร้างความรู้ด้าน
กฎหมายเกี่ยวกบัการด าเนินการทาง
วินัย และการสร้างค่านิยมปลูก
จติส านึกให้กบัข้าราชการ และ
เจา้หน้าทีข่องรัฐ ประจ าจงัหวัด
นนทบุรี

320         188,400           

24 นราธิวาส
53 1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

พอเพยีง วินัย สุจริต จติอาสา
200           147,900          

54 2 โครงการเสริมสร้างความรู้ตามรอย
พระราชด าริ

100         74,450            

55 3 โครงการพฒันาเครือข่ายประชารัฐ
ร่วมต่อต้านการทุจริตจงัหวัดนราธิวาส

200          126,950        

500          349,300          

374,000          640          



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

25 น่าน
56 1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ

ขับเคล่ือนการด าเนินงาน "จงัหวัดใส
สะอาด อ าเภอใสสะอาด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด"

380           383,150          380          383,150          

26 บึงกาฬ
57 1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่

สร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการ
ทุจริตจงัหวัดบึงกาฬ

1,400                590,000 1,400        590,000          

27 บุรีรัมย์
58 1 โครงการสร้างเครือข่ายด้านการ

ป้องกนัปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของบุคลากรและ
องค์กรในหน่วยงานภาครัฐ

200                  123,400

59 2 โครงการเสริมสร้างความรู้เร่ือง
ผลประโยชน์ทับซ้อนและแนว
ทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ภาครัฐ

200         155,600           

720                    527,300



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

60 3 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการ
จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุแก่
เจา้หน้าทีข่องรัฐ

120         92,700            

61 4 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านวินัย
ข้าราชการและการด าเนินการทาง
วินัยแกเ่ข้าหน้าทีข่องรัฐ

200         155,600           

28 ปทุมธานี
62 1 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล

บุคลากรภาครัฐจงัหวัดปทุมธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

350           231,200          

63 2 โครงการเสริมสร้างความรู้บุคลากร
ภาครัฐ เพือ่ส่งเสริมจริยธรรมและ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

350           231,200          

29 ประจวบคีรีขันธ์
64 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 

แนวทางการพฒันาไปสู่สังคมสุจริต 
สังคมวิถีชีวิตพอเพยีง จงัหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ส าหรับโค้ชสังคม
สุจริต และโค้ชสังคมวิถีชีวิตพอเพยีง

560                  552,000 1,160                  801,800

720                    527,300

700                    462,400



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

65 2 โครงการป้องกนัความเส่ียงและสร้าง
ระบบการควบคุมภายในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ

600                  249,800

30 ปราจีนบุรี
66 1 โครงการสร้างความตระหนักรู้เพือ่

ลดความเส่ียงในการปฏิบัติงานที่
กอ่ให้เกดิการทุจริต

150                     187,000 150                    187,000

31 ปัตตานี
67 1 โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง

หมู่บ้านและชุมชนห่างไกลการทุจริต
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จงัหวัดปัตตานี

1,200        352,800        

68 2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร "การจดัซ้ือจดัจา้งด้วยวิธี
คัดเลือกและวิธีประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์ e-bidding" ส าหรับ
เจา้หน้าทีผู้่ปฏิบัติงานของหน่วยของ
รัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

195         200,100           

1,160                  801,800

1,595        652,900          



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

69 3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม และ
จริยธรรม ให้กบัเจา้หน้าทีข่องรัฐ 
จงัหวัดปัตตานี ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2562

200           100,000          

32 พระนครศรีอยธุยา
70 1 โครงการขับเคล่ือนคุณธรรมความ

โปร่งใสข้าราชการ และเครือข่าย
ประชารัฐเพือ่ต่อต้านการทุจริต 
จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา

300          400,000        300          400,000          

33 พะเยา
71 1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ

ขับเคล่ือนการด าเนินงานตามแนว
ทางการสร้าง "จงัหวัดใสสะอาด 
อ าเภอใสสะอาด" โดยกลไกประชารัฐ
 จงัหวัดพะเยา

500                  510,550 500          510,550          

1,595        652,900          



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

34 พังงา
72 1 โครงการพฒันาศักยภาพหน่วยงาน

ส่วนภูมิภาคในการป้องกนัการทุจริต 
โดยหลักบริหารจดัการภาครัฐและ
หลักเศรษฐกจิพอเพยีง

60             208,150          

73 2 โครงการพฒันาการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency 
Assessment)

70          94,700            

35 พัทลุง

74 1 โครงการสัมมนาการสร้างเครือข่าย
ประชารัฐต้านโกง

200          135,800        

75 2 โครงการเสริมสร้างความรู้แกผู้่มี
หน้าทีเ่ป็นกรรมการตรวจการจา้ง

200         140,400           

650          446,600          

130          302,850          



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

76 3 โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ

150           114,800          

77 4 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกบั
ระเบียบกฎหมายผลประโยชน์ทับซ้อน

100         55,600            

36 พิจิตร
78 1 โครงการสัมมนาให้ความรู้ ปลูก

จติส านึก และสร้างเครือข่ายเพือ่
สร้างความเข้มแข็งการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม และประชาชน จงัหวัด
พจิติร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562

500                  300,000 500          300,000          

650          446,600          



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

37 พิษณุโลก
79 1 โครงการเสริมสร้างความรู้การ

ป้องกนั ปราบปรามการทุจริต 
บุคลากรภาครัฐ จงัหวัดพษิณุโลก

200         129,800           

80 2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
บุคลากรภาครัฐและเครือข่ายภาค
ประชาสังคมต่อต้านการทุจริต 
จงัหวัดพษิณุโลก

200                  146,000

38 เพชรบุรี
81 1 โครงการปลูกจติส านึก คุณธรรม 

และจริยธรรมป้องกนัและต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบและ
สร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต
จงัหวัดเพชรบุรี

กจิกรรมที ่1 สัมมนาเชิงปฏิบัติปลูก
และปลุกจติส านึก คุณธรรม และ
จริยธรรมต่อต้านการทุจริต

80                    421,300

กจิกรรมที ่2 โครงการพฒันาส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและพฒันาศุกย
ภาพด้านกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

60                    162,600

400          275,800          

200          627,700          



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

กจิกรรมที ่3 อบรมสร้างความรู้
เกี่ยวกบัการแยกแยะและการกระท า
ทีข่ัดกนัระหว่างผลประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนร่วมหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

60                      43,800

39 เพชรบูรณ์
82 1 โครงการเครือข่ายต้านโกงจงัหวัด

เพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2562

100          231,000        

83 2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ข้าราชการต้านโกง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการ
ต่อเนือ่งจากปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561)

150 122,100

40 แพร่
84 1 โครงการเสริมสร้างจติส านึก

คุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้าง
วินัยข้าราชการทีดี่จงัหวัดแพร่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

110           114,500          

85 2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จงัหวัดแพร่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

80          95,746            

250                    353,100

490          500,646          

200          627,700          



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

86 3 โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่าย
ประชารัฐต่อต้านการทุจริตจงัหวัด
แพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

100          179,200        

87 4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิม่
ประสิทธิภาพการจดัซ้ือจดัจา้งและ
การบริหารพสัดุภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

200          111,200        

41 ภูเก็ต
88 1 โครงการเสริมสร้างความรู้การ

ป้องกนัการทุจริต และความโปร่งใส
ในการปฏิบัติหน้าที่

100         100,000           

89 2 โครงการประชาสัมพนัธ์การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

35,000            

90 3 โครงการเสริมสร้างทักษะและองค์
ความรู้เกี่ยวกบัความรับผิดทาง
ละเมิด ส าหรับเจา้หน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐใน
จงัหวัดภูเกต็

150         116,000           

42 มหาสารคาม
91 1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม เพือ่น าจงัหวัดมหาสารคาม
ใสสะอาด

585                  414,400 585                    414,400

43 มุกดาหาร

490          500,646          

250                    251,000



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

92 1 โครงการปลูกจติส านึกจริยธรรมและ
คุณธรรมด้านการป้องกนัปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ

120           136,600          

93 2 โครงการพฒันาและเสริมสร้าง
ศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม 
ภาคีเครือข่ายในการป้องกนัและเฝ้า
ระวังการทุจริต "สร้างสังคมทีไ่ม่ทน
ต่อการทุจริต"

300                  284,600

44 แม่ฮ่องสอน
94 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบันไดสู่

การสร้างองค์กรคุณธรรม
200           152,950          

95 2 โครงการสานพลังสร้างเครือข่าย
ประชารัฐต่อต้านการทุจริต

100          271,600        

400          546,452          

420                    421,200



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

96 3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ข้าราชการเจา้หน้าทีข่อง
รัฐ รัฐวิสาหกจิ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

100           121,902          

45 ยะลา
97 1 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ จงัหวัดยะลา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

200           145,000          200                    145,000

46 ยโสธร 
98 1 โครงการสร้างความตระหนักรู้ การ

ป้องกนั และปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ ให้แกข่้าราชการกลุ่ม
เส่ียงของจงัหวัดยโสธร

600           399,900          600          399,900          

47 ร้อยเอ็ด
99 1 โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต

จงัหวัดร้อยเอด็
600                  416,200 600          416,200          

400          546,452          



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

48 ระนอง
100 1 โครงการพฒันาศักยภาพในการ

เสริมสร้างความรู้กฎหมายระเบียบ
และวิธีปฏิบัติการจดัซ้ือจดัจา้ง 
คุณธรรมจริยธรรมเพือ่ต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (3 กจิกรรม)

กจิกรรมที ่1 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซ้ือ
จดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และกฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิดส าหรับ
ผู้บริหารและเจา้หน้าทีข่ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

180         174,000           

กจิกรรมที ่2 การวิเคราะห์ความเส่ียง
ในการใช้จา่ยงบประมาณและ
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทาง
ละเมิดของหัวหน้าส่วนราชการใน
จงัหวัดระนอง

150         91,300            

620          513,400          



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

กจิกรรมที ่3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการบริหาร
ราชการแผ่นดิน การสร้างค่านิยม
และปลูกจติส านึกในการปฏิบัติหน้าที่
 ทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต ส าหรับส่วน
ราชการจงัหวัดระนอง

150           147,400          

101 2 โครงการสร้างและพฒันาเครือข่าย
ด้านการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตจงัหวัดระนอง

140          90,200          

102 3 โครงการประชาสัมพนัธ์การป้องกนั 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของจงัหวัดระนอง

  ประชาชน
ทัว่ไปใน
จงัหวัดระนอง

10,500            

49 ระยอง
103 1 โครงการปลูกจติส านึกจริยธรรมและ

คุณธรรมด้านการป้องกนัปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ

200                     106,300

104 2 โครงการพฒันาและเสริมสร้าง
ศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม 
ภาคีเครือข่ายในการป้องกนัและเฝ้า
ระวังการทุจริต "สร้างสังคมทีไ่ม่ทน
ต่อการทุจริต"

150          82,500          

620          513,400          

350          188,800          



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

50 ราชบุรี
105 1 โครงการสัมมนาบุคลากรด้านการเงิน

 บัญชี และพสัดุเพือ่สร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต

250         124,000           

106 2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร "ข้าราชการรุ่นใหม่หัวใจสี
ขาว"

50             124,600          

107 3 โครงการเสริมสร้างข้าราชการให้มี
จติส านึกในการต่อต้านการทุจริต
และสร้างภูมิคุ้มกนัในการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

250           126,200          

108 4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
"ผลกระทบจากการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ"

280         137,900           

830          512,700          



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

51 ลพบุรี
109 1 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ

และพฒันาส่งเสริมการบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบจงัหวัดลพบุรี

กจิกรรมที ่1 พฒันาเสริมสร้างองค์
ความรู้เพือ่ยกระดับจริยธรรม
คุณธรรมของบุคลากรภาครัฐและ
เอกชน ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

        100           105,000

กจิกรรมที ่2 เสริมสร้างและพฒันา
เครือข่ายประชารัฐในการเฝ้าระวัง
และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิ
ชอบจงัหวัดลพบุรี

100                  114,000

กจิกรรมที ่3 เพิม่ศักยภาพในการ
จดัท าแผนป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5
 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจงัหวัด
ลพบุรี

          70           133,900

          370 514,900          



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

กจิกรรมที ่4 เพิม่ศักยภาพในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ

        100           162,000

52 ล าปาง
110 1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรม และป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตเพือ่ล าปางใส
สะอาด

กจิกรรมที ่1 จดัอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบให้กบัข้าราชการ 
เจา้หน้าทีข่องรัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม

        250 195,000          

กจิกรรมที ่2 การอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งให้กบั
เครือข่ายประชารัฐล าปางสุจริต 
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เร่ือง
การบริหารความเส่ียงของการจดัซ้ือ
จดัจา้ง

          300 225,000        

          370 514,900          

          650 525,000          



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

กจิกรรมที ่3 การอบรมสัมมนาสร้าง
ค่านิยมและปลูกจติส านึกในการ
ปฏิบัติงานของเจา้หน้าทีแ่ละ
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง
และมีมาตรฐาน รวมทัง้มีจติส านึก
คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน

100           105,000          

53 ล าพูน
111 1 โครงการพฒันาศักยภาพเครือข่าย

ภาคราชการ ภาคประชาสังคม 
ประชาชน และนักเรียนนักศึกษาใน
การต่อต้านการทุจริตจงัหวัดล าพนู
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

200          120,000        

112 2 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพขับเคล่ือน
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

        100           135,000

113 3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิม่
ประสิทธิภาพการพสัดุภาครัฐและ
การบริหารงานด้านการเงินการคลัง
ภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

        192 145,000          

492          400,000          

          650 525,000          



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

54 เลย
114 1 โครงการเสริมสร้างความรู้และปลูก

จติส านึก บุคลากรจงัหวัดเลย ไม่คด
โกง

 
ข้าราชการ

และ
ประชาชน

ทัว่ไป

            50,000

115 2 โครงการเสริมสร้างความรู้และปลูก
จติส านึก บุคลากรจงัหวัดเลย ไม่คด
โกง

        100           100,000

116 3 โครงการอบรมความรู้บูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบแกบุ่คลากรและเครือข่ายของ
ส านักงานคุมประพฤติจงัหวัดเลย 
ประจ าปี พ.ศ. 2562

           50            4,300

117 4 โครงการเสริมสร้างความรู้การ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง

           50           21,800

118 5 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกนั
ผลประโยชน์ทับซ้อนแกบุ่คลากรใน
สังกดัส านักงานสาธารณสุขจงัหวัด
เลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

          200           42,700

770          483,000          



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

119 6 โครงการส่งเสริมความรู้และ
จรรยาบรรณข้าราชการ

          120           89,200

120 7 โครงการประชาสัมพนัธ์ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ จงัหวัดเลย

           50           75,000

121 8 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างค่านิยม
ความซ่ือสัตย์สุจริตให้แกอ่าสาสมัคร
ป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนในการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
จงัหวัดเลย

          200         100,000

55 ศรีสะเกษ
122 1 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ และ

ปลูกจติส านึกในการป้องกนั และ
ปราบปรามการทุจริต

        250           110,600 250          110,600          

56 สกลนคร 
123 1 โครงการพฒันาจติส านึกให้มีความ

ซ่ือสัตย์สุจริต และการป้องกนั
ผลประโยชน์ทับซ้อนของเยาวชนใน
จงัหวัดสกลนคร สู่เยาวชนเข้มแข็ง 
สุจริต จติอาสา รู้เท่าทันคอร์รัปชัน

700           400,000          700          400,000          

770          483,000          



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

57 สงขลา
124 1 โครงการสงขลาโปร่งใส ห่างไกลการ

ทุจริต (Clean Songkhla Clean 
Thailand)

        200           190,000

125 2 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
ขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
จงัหวัดสงขลา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

          80           100,000

58 สตูล
126 1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ      

การประเมินความเส่ียงการทุจริต 
เพือ่ร่วมสร้างราชการสตูลใสสะอาด

100           140,000          

127 2 โครงการเยาวชนสตูลรุ่นใหม่ไร้ทุจริต           150 180,000        

128 3 โครงการติดตามการด าเนินงานตาม
กรอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐจงัหวัดสตูล

          100 140,000        

350          460,000          

280          290,000          



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

59 สมุทรปราการ
129 1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปลุก

จติส านึกผู้น าชุมชนป้องกนัการทุจริต
        250 253,000                    250 253,000          

60 สมุทรสงคราม
130 1 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการ

ด าเนินการทางวินัย และระเบียบที่
เกี่ยวข้องกบัการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน

        120           129,848           120           129,848

61 สมุทรสาคร
131 1 โครงการพฒันาและเสริมสร้างภาคี

เครือข่ายด้านการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการ

          200         170,800

132 2 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การจดัการด้านการเงินการคลัง และ
การพสัดุภาครัฐให้แกผู้่บริหารและ
เจา้หน้าทีผู้่ปฏิบัติของส่วนราชการ
ในพืน้ทีจ่งัหวัดสมุทรสาคร

        200             92,500

133 3 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ ลด
ปัญหาการกระท าผิด สร้างจติส านึก
ด้านคุณธรรมแกบุ่คลากรของ
ส านักงานทีดิ่นจงัหวัดสมุทรสาคร 
และสาขา

        126           112,420

776          540,820          



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

134 4 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎร
และบัตรประจ าตัวประชาชน

        250           165,100

62 สระแก้ว
135 1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

 และการสร้างเสริมวินัยข้าราชการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562

200           388,400          

136 2 โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกบั
การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงแกบุ่คลากรภาครัฐ
 เพือ่ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

        150           166,400

776          540,820          

350          554,800          



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

63 สระบุรี
137 1 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน

กฎหมายส าหรับการปฏิบัติราชการ 
หลักสูตร "วินัยและการรักษาวินัย"

        200           120,000

138 2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
จงัหวัดสระบุรีประจ าปี 2562

           300           236,000

139 3 โครงการเสริมสร้างเกยีรติภูมิ
ข้าราชการ : ส านึกข้าราชการไทยไม่
โกง เพือ่ร่วมสร้างจงัหวัดสระบุรีใส
สะอาด" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562

           200 150,000          

64 สิงห์บุรี
140 1 โครงการการป้องกนัผลประโยชน์ทับ

ซ้อน เสริมสร้างค่านิยมสุจริต และ
ต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ของจงัหวัดสิงห์บุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

        210           380,084           210 380,084          

65 สุโขทัย
141 1 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของจงัหวัดสุโขทัย

        400 111,600          

700          506,000          

          600 169,200          



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

142 2 โครงการฝึกอบรมการจดัท า
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกนั 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของหน่วยงานภาครัฐในจงัหวัด
สุโขทัย

        200 57,600            

66 สุพรรณบุรี
143 1 โครงการฝึกอบรมเพิม่ทักษะการ

ให้บริการ (Service mind) เพือ่
เสริมสร้างค่านิยมและปลูกจติส านึก
ในการปฏิบัติงาน

           200 124,800          

144 2 โครงการการปลูกค่านิยมและ
จติส านึกโดยยึดแนวเศรษฐกจิ
พอเพยีงตามศาสตร์พระราชา

           200 122,400          

145 3 โครงการอบรมพือ่เสริมสร้างให้
ความรู้ด้านการป้องกนัปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบให้กบั
ข้าราชการ และเจา้หน้าทีรั่ฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จงัหวัดสุพรรณบุรี

        200           124,650

67 สุราษฎร์ธานี
146 1 โครงการการน้อมน าหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิต

550        253,900          700          356,000          

          600 169,200          

600          371,850          



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

147 2 โครงการส่งเสริมและพฒันา
เครือข่ายภาครัฐในการเฝ้าระวังและ
ป้องกนัการทุจริต

150          102,100        

68 สุรินทร์
148 1 โครงการเสริมสร้างความรู้และปลูก

จติส านึกในการควบคุมภายในเพือ่
ป้องกนัการทุจริตในหน่วยงาน
ภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562

        202 104,200          

149 2 โครงการส่งเสริมการปลุกจติส านึกใน
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

           180 105,100          

700          356,000          

          382 245,300          



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

150 3 โครงการประชาสัมพนัธ์ สร้างการ
รับรู้ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และจติส านึกในการต่อต้านการทุจริต
 และประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

 เผยแพร่
ผ่านส่ือ

ประชา    
 สัมพนัธ์

36,000            

69 หนองคาย
151 1 โครงการพฒันาศักยภาพและสร้าง

เครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริต
จงัหวัดหนองคาย

        250,000

กจิกรรมที ่1 การสร้างเครือข่าย
ประชารัฐต่อต้านการทุจริตจงัหวัด
หนองคาย

          120

กจิกรรมที ่2 เสริมสร้างเครือข่าย 
"สายลับ จบัแกะ"

          150

          382 245,300          

          606           559,448



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

152 2 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กบั
เจา้หน้าทีข่องรัฐในการป้องปราม 
และป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน 
จงัหวัดหนองคาย

กจิกรรมที ่1 การเสริมสร้างองค์
ความรู้การวิเคราะห์ความเส่ียง
หน่วยงานภาครัฐ

          120         100,000

กจิกรรมที ่2 การเพิม่ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านการจดัซ้ือจดัจา้ง
ด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์และ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบัความรับผิด
ทางละเมิดของเจา้หน้าที่

          136         129,448

กจิกรรมที ่3 การเพิม่ประสิทธิภาพ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ จงัหวัดหนองคาย

80           80,000          

70 หนองบัวล าภู
153 1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม และ

จริยธรรม ข้าราชการแกเ่จา้หน้าที่
ของรัฐยุคใหม่ จงัหวัดหนองบัวล าภู 
พ.ศ. 2562

           200             99,040 600          326,280          

          606           559,448



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

154 2 โครงการสร้างผู้น าเฝ้าระวังหมู่บ้าน
และชุมชนโปร่งใสไร้การทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จงัหวัดหนองบัวล าภู

          200         134,800

155 3 โครงการให้ความรู้ในการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตให้กบั
เครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริต

          200           92,440

71 อ่างทอง

156 1 โครงการวินัยต่อตนเองสร้างสังคม
สุจริต

          400         119,700

157 2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมหลัก 4 
ประการ "พอเพยีง วินัย สุจริต จติ
อาสา"

400           273,600          

72 อุดรธานี
158 1 โครงการสร้างค่านิยมและปลูก

จติส านึกต่อต้านการทุจริตจงัหวัด
อดุรธานี

550           359,200                    550 359,200          

600          326,280          

800          393,300          



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

73 อุทัยธานี
159 1 โครงการเสริมสร้างความรู้ 

"พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
 พ.ศ. 2561" เพือ่ลดความเส่ียงและ
ความเสียหายทีอ่าจเกดิขึ้นแก่
การเงินการคลังของแผ่นดิน

        140           116,152

160 2 โครงการเครือข่ายวัฒนธรรมผสาน
พลังประชารัฐ ร่วมต่อต้านทุจริต
ประจ าปี พ.ศ. 2562

          200 120,000        

161 3 โครงการ "พฒันาเพือ่ยกระดับ
คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ 
และบุคลากรภาครัฐในจงัหวัด
อทุัยธานี

120           100,000          

162 4 โครงการเสริมสร้างความรู้ เร่ือง
ราคากลาง ตามพระราชบัญญัติการ
จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

        210             63,800

163 5 โครงการสร้างพลังเครือข่ายร่วมใจ
ต้านการทุจริต

           80 60,000          

74 อุตรดิตถ์
164 1 โครงการเพิม่ทักษะการให้บริการ 

(Service mind) ให้กบัผู้ปฏิบัติงาน
ภาครัฐ

          150         129,900 3,450       623,100          

          750           459,952



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

165 2 โครงการประชาสัมพนัธ์การป้องกนั
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

2,000       10,000          

166 3 โครงการอบรมให้ความรู้ระเบียบ
กฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบแกก่ านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพือ่
สร้างเครือข่ายก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ฯลฯ ต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริต
และประพฤติมิชอบ อ าเภอเมือง
อตุรดิตถ์

500          125,000        

167 4 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความ
เข้มแข็ง ความรัก ความสามัคคี ของ
สมาชิกอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) จงัหวัดอตุรดิตถ์ ใน
การต่อต้านการทุจริต

600          290,000        

168 5 โครงการอบรมแนวทางการจดัซ้ือจดั
จา้งและการบริหารพสัดุ ประจ าปี
งบประมาณ 2562

200          68,200          

75 อุบลราชธานี

3,450       623,100          



เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย  
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
(คน)

งบประมาณ 
(บาท)

แนวทาง 3 รวมที่ จังหวัด โครงการ ที่ โครงการ แนวทาง 1 แนวทาง 2

169 1 โครงการประชุมเสวนาปลูกจติส านึก
 ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและ
สร้างวินัยการป้องกนัปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
จงัหวัดอบุลราชธานี

           600 365,000                    600 365,000          

76 อ านาจเจริญ
170 1 โครงการอ านาจเจริญร่วมใจ ต้านภัย

คอร์รัปชัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2562

400          170,000        

171 2 โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่
ก านันผู้ใหญ่บ้าน

194          50,000          

172 3 โครงการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชันและเสริมสร้างคุณะ
รรมจริยธรรมส านักงานวัฒนธรรม
จงัหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

20             50,000            

173 4 โครงการประชาสัมพนัธ์การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

บุคคลทัว่ไป 10,000            

614          280,000          


