1

รายงานผลการกากับ ติดตาม การดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ าร
ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดยะลา
(รอบ 6 เดือน)

2

รายงานผลการกากับ ติดตาม การดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดยะลา (รอบ 6 เดือน)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
หน่วยนับ

ปริมาณงาน

ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย

ผลลัพธ์

บุคลากรภาครัฐมี
ความรู้ ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบใน
การต่อต้านการทุจริต
และองค์กรมี
คุณธรรมความ
โปร่งใสนาไปสู่
สังคมไทยปลอดจาก
การทุจริต
บุคลากรของ
สานักงานมีความรู้
ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบมีคุณธรรม
ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใสและปลอด
จากการทุจริต

1

โครงการพัฒนาชุมชนใส
สะอาด

คน

88

ไม่ใช้งบ

ร้อยละ 80ของ
จานวนบุคลากรที่
ได้รับการส่งเสริม
สร้างคุณธรรม
จริยธรรม และ
ความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน

2

กิจกรรม ให้ความรู้ในหัวข้อ
วินัยและการป้องกันการทุจริต

คน

20

ไม่ใช้งบ

ร้อยละ 100 ของ
จานวนบุคลากรที่
ได้รับความรู้เรื่อง
วินัย กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงาน

การเบิกจ่าย แผนการกากับ ติดตาม ผลดาเนินงานและใช้
จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2



ไม่ใช้งบ

ไม่ใช้งบ

ไตรมาส 3

ไตร
มาส
4







หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ยะลา



สานักงานเกษตร
และสหกรณ์
จังหวัดยะลา

3
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
หน่วยนับ

ปริมาณงาน

2

3

ประกาศนโยบายเจตจานง
การบริหารงานด้วยความสุจริต

ครั้ง

4

แจ้งเวียนข้อสั่งการและ
นโยบาย กาชับเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายและโปร่งใส
ของส่วนราชการ
จัดงานต่อต้านคอร์รัปชันสากล
(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด
“ zero Tolerance
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

ครั้ง

5

คน

ไม่ใช้งบ

ไม่ใช้งบ

๒๐6

49,200

ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย
ส่วนราชการได้
ทราบถึงเจตจานงที่
มุ่งมั่นปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตรวมทั้งให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่
องค์กรในการรวม
พลังต่อต้านการ
ทุจริต
ส่วนราชการได้
ยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ
กฎหมาย
ทุกภาคส่วนร่วมกัน
ประกาศ
เจตนารมณ์การ
ต่อต้านคอรัปชั่น

รายละเอียดในการ
ผลการดาเนิน
กิจกรรม/โครงการ

การเบิกจ่าย

แผนการกากับ ติดตาม ผลดาเนินงานและใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ส่วนราชการได้
ตระหนักถึงการทุจริต
ประพฤติมิชอบที่จะ
เกิดขึ้น

ไม่ใช้งบ





หน่วยงานมีการ
บริหารจัดการเป็นไป
ตามหลักความ
โปร่งใส

ไม่ใช้งบ





ทุกภาคส่วนได้
ตระหนักถึง
การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน

49,200



ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สานักงาน
จังหวัดยะลา





สานักงาน
จังหวัดยะลา

สานักงาน
จังหวัดยะลา

4
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

6

โครงการ เยาวชนหูตา
สับปะรด

7

แผนปฏิบัติเพื่อการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมข้าราชการ ลูกจ้าง
สานักงานที่ดินจังหวัดยะลา

งบประมาณ
หน่วยนับ

ปริมาณงาน

คน

100

ร้อยละ

30,000

ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย

รายละเอียดในการ
ผลการดาเนิน
กิจกรรม/โครงการ

- ร้อยละ80 ของเด็ก
และเยาวชนเกิด
กระบวนการการ
เรียนรู้ มีความเข็ม
แข็งในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต

- เด็กและเยาวชนมี
ความสามารถเป็น
กลไกในการตรวจสอบ
และการแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย

40,000 ร้อยละ80ของ
ประชาขนที่รับ
บริการมีความเชื่อมั่น
ศรัทธา
ร้อยละของ
ระบบงานบริการมี
ความมาตรฐานฯ
ร้อยละของ
ข้าราชการ ลูกจ้าง
ของสานักงานที่ดินมี
คุณธรรม จริยธรรม

1. ประชาขนที่รับ
บริการมีความเชื่อมั่น
ศรัทธาไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90
2. ระบบงานบริการมี
ความมาตรฐานฯ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ90
3.ข้าราชการ ลูกจ้าง
ของสานักงานที่ดินมี
คุณธรรม จริยธรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95

การ
เบิกจ่าย

แผนการกากับ ติดตาม ผลดาเนินงานและใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4



20,000







หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์



สานักงานที่ดิน
จังหวัดยะลา

5
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่
8

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการ เสริมสร้างวินัย
คุณธรรมและจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดยะลา

งบประมาณ
หน่วยนับ

ปริมาณงาน

คน

60

ไม่ใช้งบ

ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย
ร้อยละ100ของ
บุคลากรสานักงาน
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย์เกิด
กระบวนการคิดและ
รับรู้มาตรฐานทาง
จริยธรรม ค่านิยม
เชิงสร้างสรรค์
เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

รายละเอียดในการ
ผลการดาเนิน
กิจกรรม/โครงการ
บุคลากรเกิดความ
ร่วมมือของบุคลากร
ภายในองค์กรจนเป็น
แบบอย่างให้ภาคี
เครือข่ายในการสร้าง
ค่านิยมที่ปราศจาก
ทุจริต คอรัปชัน

การเบิกจ่าย แผนการกากับ ติดตาม ผลดาเนินงานและใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไม่ใช้งบ

ไตรมาส 2



ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

6
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
หน่วยนับ

ปริมาณงาน

ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย

รายละเอียดในการ
ผลการดาเนิน
กิจกรรม/โครงการ

9

โครงการเสริมสร้างจริยธรรม
ข้าราชการสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดยะลา ภายใต้
กิจกรรม “แบ่งปันน้าใจ สู่สังคม”

คน

160

16,000 1. ร้อยละ 80ของ
บุคลากรเกิดการ
พัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรมและเมตตา
ธรรม
2. บุคลากรสังกัด
สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด/อาเภอ
ยึดมั่นด้านคุณธรรม
จริยธรรมเมตตา
ธรรมและมี
จรรยาบรรณของการ
เป็นข้าราชการที่ดี

บุคลากรสังกัด
สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด/อาเภอ ยึดมั่น
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมเมตตาธรรม
และมีจรรยาบรรณของ
การเป็นข้าราชการที่ดี

10

โครงการ ประชาสัมพันธ์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

คน

50 คน

76,200 ร้ อ ย ล ะ 80 ขอ ง
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มได้ รั บ รู้
และเข้ า ใจเนื้ อ หา
ยุ ท ธศ าส ตร์ ช า ติ
และนโยบายสาคัญ
ของรัฐเกี่ยวกับการ
ป้ อ ง กั น ป ร า ม
ปร ามก าร ทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ

ร้อยละ 85 รับรู้และ
เ ข้ า ใ จ เ นื้ อ ห า
ยุทธศาสตร์ช าติและ
นโยบายสาคัญของรัฐ
เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น
ปรามปรามการทุจริต
และประพฤติ มิ ช อบ
ในภาครัฐ

การเบิกจ่าย

แผนการกากับ ติดตาม ผลดาเนินงานและใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4



หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ยะลา



ประชาสัมพันธ์
จังหวัดยะลา

7
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
หน่วยนับ

ปริมาณงาน

11

การจัดทาคู่มือแจกจ่ายประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ให้กับทุกส่วนราชการ เพื่อยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติราชการ

เล่ม

2๐๐

12

โครงการสร้างเครือข่ายประชารัฐ
ต่อต้านการทุจริตประจาปี
พ.ศ.2561 จังหวัดยะลา

คน

200

13

จัดทาคู่มือการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อ
เผยแพร่ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนแก่
ส่วนราชการและแนวทางปฏิบัติ
ราชการ

เล่ม

200

ไม่ใช้งบ

ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย

ทุกภาคส่วนราชการ
มีความรูค้ วามเข้าใจ
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
เพื่อยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ
ราชการ
158,000 ผู้เข้าร่วมและ
เครือข่ายมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฏหมายที่
เกี่ยวข้องการป้องกัน
ปราบปรามการ
ทุจริต ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
17,0๐๐ จานวนข้อร้องเรียน
การทุจริตลดลง

รายละเอียดในการ
ผลการดาเนิน
กิจกรรม/โครงการ

การเบิกจ่าย

ทุกภาคส่วนตระหนัก
ถึงความสาคัญของการ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี

ไม่ใช้งบ

แผนการกากับ ติดตาม ผลดาเนินงานและใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4











ผู้เข้าร่วมและเครือข่าย
ร้ อ ยละ 90 มี ค วามรู้
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
ระเบี ย บ กฏหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งการป้ อ งกั น
ปราบปรามการทุจริต
ไม่มีข้อร้องเรียน

17,0๐๐







หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงาน
จังหวัดยะลา

สานักงาน
จังหวัดยะลา



สานักงาน
จังหวัดยะลา

8
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
หน่วยนับ

ปริมาณงาน

14

การประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมประจาจังหวัด

ครั้ง

2

15

กิจกรรม คัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น

ครั้ง

๑

16

การคัดเลือกบุคคลที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

ครั้ง

๑

17

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ
จังหวัดยะลา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561

คน

200

ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย

รายละเอียดในการ
ผลการดาเนิน
กิจกรรม/โครงการ

30,๐๐๐ จานวนครั้งในการ
ดาเนินงานของ
คณะกรรมการ
จริยธรรมประจา
จังหวัดไม่น้อยกว่า
2 ครั้ง
ไม่ใช้งบ
ความสาเร็จของการ
คัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น
๔ กลุ่ม
ไม่ใช้งบ
ความสาเร็จของการ
คัดเลือกบุคคลที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น
ในรอบปีของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

การขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตามภารกิจ

จานวนของผู้เข้าร่วม
การประเมินคุณธรรมฯ
มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน
เพิ่มมากขึ้น และการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

189,850

การเบิกจ่าย แผนการกากับ ติดตาม ผลดาเนินงานและใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 1

ข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น ๔ ราย

ไม่ใช้งบ

บุคคลที่มผี ลการ
ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบ
ปีของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ๑๕ คน

ไม่ใช้งบ

ผู้เข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมฯ มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
หน่วยงานเพิ่มมากขึ้น
และการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
ขึ้นไป

189,850

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4







สานักงานจังหวัด
ยะลา

สานักงานจังหวัด
ยะลา





หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สานักงานจังหวัด
ยะลา

สานักงานจังหวัด
ยะลา

9
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายดาเนินงาน
หน่วยนับ

ปริมาณงาน

งบประมาณ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรของสานักงาน
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ยะลาเกิดกระบวนการคิด
และสามารถนาหลักการ
เกี่ยวกับการดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เป็นแนวทางในการทางาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้างได้รับการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม

1.

โครงการเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของเจ้าหน้าที่
สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ยะลา

คน

60

ไม่ใช้งบ

2

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมข้าราชการ
ในวันธรรมสวนะจังหวัดยะลา

คน

167

ไม่ใช้งบ

3

กิจกรรม การเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

คน

20

ไม่ใช้งบ

ร้อยละ 80 ของจานวน
บุคลากรทีไ่ ด้รับความรู้
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

รายละเอียดในการผล การเบิกจ่าย แผนการกากับ ติดตาม ผลดาเนินงานและ
ใช้จ่ายงบประมาณ
การดาเนินกิจกรรม/
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
โครงการ
1
2
3
4
บุคลากรในสังกัดเกิด
การกล่อมเกลาในระบบ
ความคิดที่พอเพียงไปสู่
การปฏิบัติงานที่โปร่งใส
และยั่งยืน

ไม่ใช้งบ

ข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้างประพฤติ ปฏิบัติ
ตามแนวทางหลักธรรม
คาสอนของ
พระพุทธศาสนา
บุคลากรมีความรู้
เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนาไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

ไม่ใช้งบ

ไม่ใช้งบ











สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
ของจังหวัดยะลา





หน่วยงาน
รับผิดชอบ





สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดยะลา

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
ของจังหวัดยะลา

10
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนต่อต้านการทุจริต
การเบิกจ่าย

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่
1

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการ เยาวชนไทยหัวใจใส
สะอาด

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

รายละเอียดในการผล
การดาเนินกิจกรรม/
โครงการ

69,600 ร้อยละ80 ของกลุ่มเป้า
หายมีความรู้สามารถ
เป็นกลไกในการ
ตรวจสอบและการแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสใน
การป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต

สภาเด็กฯ มีความรู้
สามารถเป็นกลไกในการ
ตรวจสอบและการแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสและ
เป็นแกนนาในการบูรณา
การประชาสัมพันธ์รว่ มกับ
เครือข่ายในพื้นที่

งบประมาณ
หน่วยนับ

ปริมาณงาน

คน

100

แผนการกากับ ติดตาม ผลดาเนินงานและ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3



ไตรมาส
4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดยะลา

11

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
หน่วยนับ

ปริมาณงาน

ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย

1.

แจ้งเวียนกรอบแนวทางการ
ป้องกันการรับสินบนหรือรับ
ของขวัญ ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดให้
ข้าราชการและบุคลากรของ
ส่วนราชการในจังหวัดยะลาถือ
ปฏิบัติ

จานวน
ครั้ง

2 ครั้ง

ไม่ใช่งบ

ไม่มีการร้องเรียน
การทุจริตในภาครัฐ

2.

แจ้งเวียนนโยบายประกาศ
จังหวัดยะลาเรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการจัดทาคามั่นเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงตนเองกรณี
ข้าราชการมีผลการปฏิบัติ
ราชการอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง
(ต่ากว่าร้อยละ 60)

จานวน

1 ครั้ง

ไม่ใช่งบ

- ไม่มีการร้องเรียน
การทุจริตในภาครัฐ
- ข้าราชการมีผล
การปฏิบัติราชการ
อยู่ในระดับดีมาก
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

รายละเอียดใน การเบิกจ่าย
การผลการดาเนิน
กิจกรรม/
โครงการ
ไม่ใช้งบ
ข้าราชการและ
บุคลากรของส่วน
ราชการในจังหวัด
ยะลาถือปฏิบัติ
เพื่อเป็น เพื่อเป็น
การป้องกันความ
เสี่ยงที่จะ
ก่อให้เกิดการ
ทุจริตคอร์รัปชัน
ข้าราชการมีผล
การปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ

ไม่ใช้งบ

แผนการกากับ ติดตาม ผลดาเนินงานและ
ใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4









สานักงาน
จังหวัดยะลา









สานักงาน
จังหวัดยะลา

12
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
หน่วยนับ

3.

ปริมาณงาน

รายละเอียดใน การเบิกจ่าย
การผลการดาเนิน
กิจกรรม/
โครงการ

โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อ ส่วนราชการ
ในการตระหนักถึงปัญหาทุจริต ทุกภาคส่วน

1500
คน

125,000

- ส่ ว นราชการทุ ก ภาค
ส่ ว น ภ า ค เ อ ก ช น
อ ง ค์ ก ร อิ ส ร ะ แ ล ะ
เ ค รื อ ข่ า ย มี ค ว า ม
ต ร ะ ห นั ก ใ น
ผลเสี ย หายร้ า ยแรงที่
เกิ ด ขึ้ น จากการทุ จ ริ ต
ค อ ร์ รั ป ชั น ผ่ าน ช่ อ ง
ทางการใช้ สื่ อ รู ป แบบ
ต่ า งๆ อย่ า งสอดคล้ อ ง
เหมาะสม ไม่ น้อ ยกว่ า
ร้อยละ 80
- ร้อยละของจานวนข้ อ
ร้ อ ง เ รี ย น การ ทุ จ ริ ต
ลดลง

- ผู้เข้าร่วมและ
เครือข่ายมีความ
ตระหนักในผลเสีย
หายร้ายแรงที่เกิดขึ้น
จากการทุจริต
คอร์รัปชันผ่านช่อง
ทางการใช้สื่อรูปแบบ
ต่างๆ อย่าง
สอดคล้องเหมาะสม
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
- ไม่มีข้อร้องเรียน
การทุจริต ร้อยละ 0

แจ้งเวียนมาตรการป้องกันและ จานวนครั้ง
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการ

1 ครั้ง

ไม่ใช่งบ

ส่วนราชการใน
สังกัด มท.และ
นายอาเภอยึดถือ
ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบในระบบ
ราชการดังกล่าว
อย่างเคร่งครัดต่อไป

ส่วนราชการใน
สังกัด มท. และ
นายอาเภอ ได้
ตระหนักและมี
จิตสานึกไม่กระทา
การทุจริต
ประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ

ภาคเอกชน
องค์กรอิสระ
และ
เครือข่าย

4

ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย

แผนการกากับ ติดตาม ผลดาเนินงานและ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3



ไม่ใช่งบ



ไตรมาส
4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สานักงาน
จังหวัดยะลา

สานักงาน
จังหวัดยะลา

13
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่
1

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการ จัดทาแผนการควบคุม
ภายในสานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดยะลา

งบประมาณ
หน่วยนับ

ปริมาณงาน

-

-

ไม่ใช้งบ

ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย
การจัดทาระบบ
ควบคุมภายใน

รายละเอียดใน
การผลการดาเนิน
กิจกรรม/
โครงการ

การเบิกจ่าย

มีระบบบริหาร
ความโปร่งใสความ
รับผิดชอบการ
ทุจริตคอร์ปชัน

ไม่ใช้งบ

แผนการกากับ ติดตาม ผลดาเนินงานและ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4









หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดยะลา

14
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดั บ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ไม่ใช้งบ

ร้อยละ 100ของบุคลากร
ได้รับการพัฒนาทักษะใน
การปฏิบัติงานและได้รับ
การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม สามารถประพฤติ
ปฏิบัติตนตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพล
เรือนและจรรยาข้าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชนภายใต้
มาตรการจูงใจในการ
ขับเคลื่อน ค่านิยมองค์กร
ABC DEF และ S&P

หน่วยนับ ปริมาณงาน

1

โครงการ พัฒนาระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
ความโปร่งใสของหน่วยงาน

คน

85

รายละเอียดในการ
ผลการดาเนิน
กิจกรรม/โครงการ

การเบิกจ่าย

บุคลากรสานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด
ยะลาได้รับการพัฒนา
ทักษะในการ
ปฏิบัติงานและได้รับ
การเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
สามารถประพฤติ
ปฏิบัติตนตาม
ประมวลจริยธรรมทาง
ราชการพลเรือนและ
จรรยาข้าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน
ภายใต้มาตรการจูงใจ
ในการขับเคลื่อน
ค่านิยมองค์กร
ABC DEE และ S&P

ไม่ใช่งบ

แผนการกากับ ติดตาม ผลดาเนินงานและ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3



ไตรมาส
4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดยะลา
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ ปริมาณงาน

2

การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

3.

การประเมินองค์กร ชุมชน อาเภอ
และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2564)

ระดับ

5 ระดับ

รายละเอียดในการ
ผลการดาเนิน
กิจกรรม/โครงการ

การเบิกจ่าย

แผนการกากับ ติดตาม ผลดาเนินงานและ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3



ไม่ใช้งบ

ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการดาเนิน
โครงการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ

ไม่ใช่งบ





ไม่ใช้งบ

องคกร ชุมชน อาเภอ
และจังหวัด เพื่อคัดเลือก
องค์กร ชุมชน อาเภอ
และจังหวัดที่มีคุณธรรม

ดาเนินการตามแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติฯ

ไม่ใช่งบ





ตามแผนแม่บทฯ

ไตรมาส
4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สานักงานจังหวัด
ยะลา

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดยะลา
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก ”
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน

2

การจัดทาช่องทาง
การร้องเรียนของหน่วยงาน

หน่วย
นับ
จานวน
ช่อง
ทางการ
ร้องเรียน
จานวน
ช่องทาง

ปริมาณ
งาน
ไม่กว่า
น้อย 2
ช่องทาง
ไม่กว่า
น้อย 2
ช่องทาง

งบประมาณ
ไม่ใช้งบ

ไม่ใช้งบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

รายละเอียดในการผล
การดาเนินกิจกรรม/
โครงการ

จานวนช่องทางการร้องเรียน จานวนช่องทางการ
ร้องเรียนของหน่วยงานไม่
น้อยกว่า 2 ช่องทาง
การเพิ่มช่องการร้องเรียน

จานวนช่องทางการ
ร้องเรียนของหน่วยงานไม่
น้อยกว่า 2 ช่องทาง

การเบิกจ่าย แผนการกากับ ติดตาม ผลดาเนินงานและ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ไม่ใช้งบ

ไตรมาส
1


ไตรมาส
2


ไตรมาส
3


ไตรมาส
4


ไม่ใช้งบ









หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานจังหวัด
ยะลา
สานักงานเกษตร
และสหกรณ์
จังหวัดยะลา
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