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แผนปฏิบัติการด้านป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

  แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) มีความ
สอดคล้องกับแผน 3 ระดับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ แผนระดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนระดับที่ 2 สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน โดยมีเป้าหมาย
ที่ให้หน่วยงานของรัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
และแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง คือ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยน าหลักธรรมาภิบาล
เป็นกลไกในการพัฒนา รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2570 
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทย
ต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index – CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือมี
คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน 

  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 
– 2570) จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็น
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริต โดยมุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะและการสร้างบุคลากรในสังกัดให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ ไม่กระท าการที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict 
of Interests) เพื่อลดปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงาน มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมใน
การรณรงค์และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 

แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
  แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) 
จัดท าขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการแปลงแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ผลักดันสู่การปฏิบัติ
ด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ได้แก่ แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด และกรอบแนวทาง
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 เป้าหมาย 
  ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
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 ตัวชี้วัด 
  1) ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 53 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ า
กว่า 51 คะแนน (ปี 2566) 
  2) หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ร้อยละ 82 (ปี 2566) 

 กรอบแนวทาง 
 แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและประพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
  1) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน ปรับพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคมให้มีจิตส านึกและ
พฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตผ่านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
  2) สร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมสุจริต โดยใช้นวัตกรรมน าเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย รวมทั้ง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม การไม่รับสินบน มีความละอายต่อการกระท าความผิดและไม่เพิกเฉยหรืออดทนต่อการทุจริต 
  3) ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 แนวทางที่ 2 ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  1) ขับเคลื่อนมาตรการและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โดยมี
แผนการขับเคลื่อนและกลไกก ากับติดตามที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
  2) จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ลดการใช้ดุลพินิจ และอ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในการพิจารณาอนุญาตและออกใบอนุญาตผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในทุกขั้นตอน 
  3) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดและปิดโอกาสการทุจริต และน าผลการประเมิน
ความเสี่ยงไปใช้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร 
  4) พัฒนามาตรการและกลไกป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
 

แผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 - 2567 
  แผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทจุริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 - 2567 จัดท าขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perception Index : CPI) ให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 22 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลักดันข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับคะแนน CPI ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีตัวชี้วัด และกรอบแนวทางที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
 ตัวชี้วัด  
  คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 1 ใน 53 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ า
กว่า 51 คะแนน ปี (2566) 
 กรอบแนวทาง 
  แนวทางที่ 1 ก าหนดนโยบายส่งเสริมและผลักดันการด าเนินงานเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต (CPI) อย่างต่อเน่ือง 
  1) ศึกษานวัตกรรมการต่อต้านการติดสินบนและน าระบบมาปรับใช้ เช่น มาตรฐาน ISO 37001 
ระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบน (Anti – Bribery Management Systems) ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการ
เพื่อต่อต้านการติดสินบน โดยองค์กรมาตรฐานสากล (International Organization for Standardization : ISO) 
มาใช้ในการบริหารจัดการองค์การ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการติดสินบน และสร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
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  2) ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดให้ประชาชนผู้รับบริการสามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน
ผ่านช่องทางหรือระบบที่มีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ช่องทางหรือระบบดังกล่าวต้องสามารถเข้าถึงได้
โดยง่าย และมีความสะดวกรวดเร็ว 
  3) จัดให้มีการเสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกบักระบวนการขออนุมัติ อนุญาตให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 
 

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
  เพื่อให้ส่วนราชการสามารถน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สัมฤทธิ์ผลตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ เสริมสร้างองค์ความรู้ ปลูกฝังค่านิยม ทัศนคคติ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับฐานความคิด มุ่งเน้นพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม มีค่านิยม
ร่วมในการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เสริมสร้างปละพัฒนาระบบงาน ให้มีความโปร่งใส
มากยิ่งขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็ง การบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
โดยมีวิสัยทัศน์ “ปลอดจากการทุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน” โดยมีเป้าประสงค์ และกรอบ
แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 เป้าประสงค ์
  1) เสริมสร้างองค์ความรู้ ปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  2) ปรับฐานความคิด มีค่านิยมร่วมในการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมากว่าผลประโยชน์ส่วนตน 
  3) เสริมสร้างและพัฒนาระบบงานให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 
  4) เสริมสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการป้องกันและต่อต้าน 
การทุจริต 
 กรอบแนวทางการพัฒนา 
  1) เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต สร้างจิตส านึก ปรับฐานความคิด 
ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 
  2) การพัฒนาระบบบริหารและกลไกการป้องกันการทุจริต 
  3) การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
 ตัวชี้วัด 
  1) ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน) อยู่ในอันดับ 1 ใน 53 และ/หรือ 
ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 51 คะแนน 
  2) ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ร้อยละ 100 (85 คะแนนข้ึนไป) 
 



แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

ที ่
 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

 
 

ตัวชี้วัด 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

ผลลัพธ ์
 
 

แผนการด าเนินงานและใชจ้่ายงบประมาณ 
 
 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

แนวทางการพัฒนาที ่1 เสริมสร้างองค์ความรู้ดา้นการป้องกันและต่อต้านการทุจริต สร้างจิตส านึก ปรับฐานความคิด ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 

๑ ประกาศนโยบายเป็น 
หน่วยงานที่เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐทุกคนไม่รับ
ของขวัญและของก านัล
ทุกชนิดจากการปฏิบัติ
หน้าท่ี (No Gift Policy) 

คร้ัง ๑ ไม่ใช ้
งบประมาณ 

จังหวัดร้อยเอ็ดมีการ 
ประกาศนโยบาย
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ทุกคนไม่รบัของขวัญ
และของก านัลทุก 
ชนิด จากการปฏิบัติ
หน้าท่ี (No Gift 
Policy)และเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ 

สร้างวัฒนธรรมที่ดี 
และปลูกฝังบุคลากร
ให้ 
ปฏิบัติหน้าที่อย่าง 
ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่รับ 
สินบน 

บุคลากรได้
รับทราบและถือ
ปฏิบัติ 

    สนง.จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

๒ ประกาศนโยบายเป็น 
หน่วยงานที่เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐทุกคนแสดง
เจตจ านงสุจริตด้าน
คุณธรรมและความ 
โปร่งใส 

คร้ัง ๑ ไม่ใช ้
งบประมาณ 

จังหวัดร้อยเอ็ดมีการ 
ประกาศเจตจ านง
สุจริตด้านคุณธรรม
และความโปร่งใส 
และเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ 

สร้างมาตรฐานใน 
การปฏิบัติงานด้วย 
ความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความโปร่งใสใน
การปฏิบัติหน้าที ่

บุคลากรได้
รับทราบและถือ
ปฏิบัติ 

    สนง.จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

3 กิจกรรมร่วมกันต่อต้าน
การทุจริต และประพฤติ
มิชอบ บริเวณหน้า
ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์แจ้งให้
ประชาชนทราบโดยท่ัว
กัน 

คน 64 ไม่ใช ้
งบประมาณ 

หน่วยงานน าบุคลากร
ทั้งหมดท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

หน่วยงานได้
ตระหนักถึงการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบร่วมกัน 

ได้ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมและ
ด าเนินงานการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 

    สนง.ที่ดิน
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
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ที ่
 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
 
 

ตัวชี้วัด 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

ผลลัพธ ์
 
 

แผนการด าเนินงานและใชจ้่ายงบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

4 กิจกรรมการแสดง
เจตนารมณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริตงดรับ/
งดให้ของก านัลของ
ผู้บริหารและบุคลากร
ส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดร้อยเอ็ด 

คน 43 ไม่ใช ้
งบประมาณ 

ผู้บริหารและบุคลากร
ส านักงานฯ ร่วมกัน
แสดงเจตนารมณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

มีการด าเนินการอย่าง
น้อยไตรมาสละ 1 
คร้ัง 

บุคลากรใน
ส านักงานเกิดความ
ตระหนักในการ
ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
ปราศจากการทุจริต
คอร์รัปชัน 

    สนง.  
คุมประพฤติ
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

5 กิจกรรมการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความรู้
เก่ียวกับการป้องกันการ
ทุจริตภายในส านักงาน
คุมประพฤติจังหวัด
ร้อยเอ็ด (การ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน 
Line กลุ่มส านักงานฯ , 
การประชุมส านักงาน
หรือกลุ่มงาน) 

คน 43 ไม่ใช ้
งบประมาณ 

มีการเผยแพร่องค์
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริต
ให้กับบุคลากรภายใน
ส านักงานฯ ทราบ 

มีการด าเนินการอย่าง
น้อยไตรมาสละ 1 
คร้ัง 

เพื่อเป็นการสร้าง
จิตส านึกในการ
มุ่งมั่นปฏิบัติงาน
และสามารถมี
บทบาทส าคัญใน
การป้องกันการ
ทุจริต 

    สนง.  
คุมประพฤติ
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

6 กิจกรรมเผยแพร่
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
ให้แก่บุคลากรส านักงาน
คุมประพฤติจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

คน 43 ไม่ใช ้
งบประมาณ 

มีการเผยแพร่องค์
ความรู้เกี่ยวกับ
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
ให้กับบุคคลภายใน
ส านักงานทราบ 

มีการด าเนินการอย่าง
น้อยไตรมาสละ 1 
คร้ัง 

บุคลากรใน
ส านักงานมีองค์
ความรู้เกี่ยวกับ
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
ส่งผลให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ตรงไปตรงมาตาม
กฎหมาย โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ 

    สนง.  
คุมประพฤติ
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
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ที ่
 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
 
 

ตัวชี้วัด 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

ผลลัพธ ์
 
 

แผนการด าเนินงานและใชจ้่ายงบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

7 โครงการตักบาตร 
ทุกวันอาทิตย์ นอกพรรษา 

คร้ัง 43 ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการเข้าถึงหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา
ผ่านการฟังเทศน์และ
ท าบุญตักบาตร 

200 คน/ครั้ง พุทธศาสนิกชนได้
ร่วมกิจกรรมท าบุญ
ตักบาตรสามารถน า
หลักธรรมค าสอนไป
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ตนเองและครอบครัว 
มีคุณธรรมจริยธรรม 

    สนง.
พระพุทธศา
สนาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

8 โครงการหมู่บ้านรักษา
ศีลห้าต้นแบบ 

หมู่บ้าน 1 90,000 จ านวนหมู่บ้านรักษา
ศีลห้าต้นแบบที่
เพิ่มขึ้น 

1 หมู่บ้าน มีหมู่บ้านรักษาศีล
ห้าต้นแบบอย่าง
น้อยจ านวน 1 
หมู่บ้าน ประชาชนมี
ศีล 5 เป็นหลักน า
ชีวิต 

    สนง.
พระพุทธศา
สนาจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

9 เผยแพร่ส่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ผ่านช่องทาง เว็บไซต์
ของส านักงาน ไลน์กลุ่ม
สานสัมพันธ์แรงงาน 
101 แจ้งเวียนเป็น
เอกสาร/หนังสือภายใน
หน่วยงาน เป็นต้น 

คร้ัง 4 ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

จ านวนครั้งท่ีเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

เจ้าหน้าที่ 17 คน เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
การป้องกันแบะ
แก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

    สนง.
สวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

10 กิจกรรมส านักงาน
พาณิชย์คุณธรรม 

คน 32 ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

- หน่วยงานมีการ
ปฏิบัติงานตามหลัก
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและมี
ธรรมมาภิบาล 

- เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานตระหนักถึง
ความส าคัญการ
บริหารกิจการ
บ้านเมอืงที่ดีและ     
มีธรรมาภิบาล 

- หน่วยงานผ่านการ
ประเมินส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด
คุณธรรม 

    ส านักงาน
พาณิชย์
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
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ที ่
 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
 
 

ตัวชี้วัด 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

ผลลัพธ ์
 
 

แผนการด าเนินงานและใชจ้่ายงบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

11 โครงการก้าวตามรอยพ่อ   
1. การปฏิบัติตนเพื่อ
เป็นข้าราชการที่ดี                        
2. ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามรอยพระยุคลบาท             
3. การเสริมสร้างจิต
สาธารณะให้กับผู้ต้องขัง      
4. ส่งเสริมการใช้ชีวิต
แบบพอเพียง (เรือนจ า
ชั่วคราวรอบเมือง)                          
5. ส่งเสริมการปฏิบัติ
ธรรมและการเข้าร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญของ
สถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์  
6. ส่งเสริมการปฏิบัติ
ธรรมของเจ้าหน้าท่ี                  
7. กิจกรรมเข้าร่วมงาน
ส าคัญของสถาบันชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์       
8. กิจกรรมถวายสัตย์
ปฏิญาณ เพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีของ
แผ่นดิน 

คน 107 ไม่ใช ้
งบประมาณ 

- เจ้าหน้าที่สามารถ
ปฏิบัติตนเพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดี                                 
- ผู้ต้องขังมีความรู้ความ
เข้าใจการใช้ชีวิตแบบ
พอเพียง และมีจิต
สาธารณะ 

- เจ้าหน้าที่เรือนจ า
จังหวัดร้อยเอ็ดที่เข้า
ร่วมโครงการ รวมทั้ง
ผู้ต้องขัง รจช.รอบ
เมืองร้อยเอ็ดได้
ตระหนักถึงการน า
แนวคิดแบบพอเพียง
มาใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ไป
ใช้และปฏิบัติตน 
เพื่อเป็นแบบย่างที่ดี 

    เรือนจ า
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

12 โครงการเสริมสร้าง
จิตส านึกต่อสถาบันชาติ 

คร้ัง 4 ไม่ใช ้
งบประมาณ 

จ านวนกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการในโครงการ
เสริมสร้างจิตส านึกฯ 

บุคลากรมีความรู้
เก่ียวกับคุณธรรม และ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
โปร่งใส 

เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับ
การปลูกฝังในการ
ต่อต้านการทุจริตโดยน า
หลักทางศาสนาและค า
สอนมาปรับใช้ในการ
ด ารงชีวิต 

    สนง.สถิติ
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
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ที ่
 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
 
 

ตัวชี้วัด 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

ผลลัพธ ์
 
 

แผนการด าเนินงานและใชจ้่ายงบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

13 การจัดท าบอร์ด “NSO 
โปร่งใส” เพื่อเผยแพร่
เอกสารเก่ียวกับเร่ือง
คุณธรรมจริยธรรมและ
การป้องกันการทุจริต 

คร้ัง 4 ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

จ านวนกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการในโครงการ
เสริมสร้างจิตส านึกฯ 

อย่างน้อยปีละ 4 
กิจกรรม 

บุคลากรใน
หน่วยงานสามารถ
ปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างที่ดี 

    สนง.สถิติ
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

14 ประชาสัมพันธ์สื่อ
รณรงค์ในเรื่องวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการ
ทุจริต 

จ านวน
ช่องทาง 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

จ านวนช่องทาง
เผยแพร่ 

บุคลากรในหน่วยงาน บุคลากรใน
หน่วยงานได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมป้องกัน
การทุจริต 

    สนง.สถิติ
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

15 การเผยแพร่
จรรยาบรรณข้าราชการ 

คร้ัง ปีละ 1 
คร้ัง 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

จ านวนครั้งการ
เผยแพร่จรรยาบรรณ
ข้าราชการ 

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง บุคลากรใน
หน่วยงานได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมป้องกัน
การทุจริต 

    สนง.สถิติ
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

16 การประกาศเจตนารมณ์ 
"สุจริตตามรอยพ่อขอท า
ดีเพื่อแผ่นดิน" เพื่อ
เสริมสร้างบุคลากร
ส านักงานสถิติจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

คร้ัง อย่างน้อย
ปีละ 1 
คร้ัง 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

จ านวนครั้งการจัดท า
ประกาศเจตนารมณ์ 

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง บุคลากรใน
หน่วยงานได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมป้องกัน
การทุจริต 

    สนง.สถิติ
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

17 การเผยแพร่ประกาศ
เจตนารมณ์เพื่อ
เสริมสร้างบุคลากร
ส านักงานสถิติจังหวัด
ร้อยเอ็ดตามช่องทาง
ต่างๆ 

จ านวน
ช่องทาง 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

จ านวนช่องทาง
เผยแพร่ 

บุคลากรในหน่วยงาน บุคลากรใน
หน่วยงานได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมป้องกัน
การทุจริต 

    สนง.สถิติ
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
 



-9- 

ที ่
 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
 
 

ตัวชี้วัด 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

ผลลัพธ ์
 
 

แผนการด าเนินงานและใชจ้่ายงบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

18 การจัดท าบอร์ด “NSO 
โปร่งใส” เพื่อเผยแพร่
เอกสารเก่ียวกับเร่ือง
คุณธรรมจริยธรรมและ
การป้องกันการทุจริต 

คร้ัง 4 ไม่ใช ้
งบประมาณ 

จ านวนกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการในโครงการ
เสริมสร้างจิตส านึกฯ 

อย่างน้อยปีละ 4 
กิจกรรม 

บุคลากรใน
หน่วยงานสามารถ
ปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างที่ดี 

    สนง.สถิติ
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

19 ประชาสัมพันธ์สื่อ
รณรงค์ในเรื่องวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันการ
ทุจริต 

จ านวน
ช่องทาง 

อย่างน้อย 
3 ช่องทาง 

ไม่ใช ้
งบประมาณ 

จ านวนช่องทาง
เผยแพร่ 

บุคลากรในหน่วยงาน บุคลากรใน
หน่วยงานได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมป้องกัน
การทุจริต 

    สนง.สถิติ
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

20 การเผยแพร่
จรรยาบรรณข้าราชการ 

คร้ัง ปีละ 1 
คร้ัง 

ไม่ใช ้
งบประมาณ 

จ านวนครั้งการ
เผยแพร่จรรยาบรรณ
ข้าราชการ 

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง บุคลากรใน
หน่วยงานได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมป้องกัน
การทุจริต 

    สนง.สถิติ
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

21 การประกาศเจตนารมณ์ 
"สุจริตตามรอยพ่อขอท า
ดีเพื่อแผ่นดิน" เพื่อ
เสริมสร้างบุคลากร
ส านักงานสถิติจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

คร้ัง อย่างน้อย
ปีละ 1 
คร้ัง 

ไม่ใช ้
งบประมาณ 

จ านวนครั้งการจัดท า
ประกาศเจตนารมณ์ 

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง บุคลากรใน
หน่วยงานได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมป้องกัน
การทุจริต 

    สนง.สถิติ
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

22 การเผยแพร่ประกาศ
เจตนารมณ์เพื่อ
เสริมสร้างบุคลากร
ส านักงานสถิติจังหวัด
ร้อยเอ็ดตามช่องทาง
ต่างๆ 

จ านวน
ช่องทาง 

อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

ไม่ใช ้
งบประมาณ 

จ านวนช่องทาง
เผยแพร่ 

บุคลากรในหน่วยงาน บุคลากรใน
หน่วยงานได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมป้องกัน
การทุจริต 

    สนง.สถิติ
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
 



-10- 

ที ่
 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
 
 

ตัวชี้วัด 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

ผลลัพธ ์
 
 

แผนการด าเนินงานและใชจ้่ายงบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

23 ทบทวนระเบียบภายใน 
ในเรื่องการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

จ านวน
ครั้งของ

การ
ทบทวน 

ปีละ 1 
คร้ัง 

ไม่ใช ้
งบประมาณ 

จ านวนครั้งของการ
ทบทวนระเบียบภายใน
เรื่องการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ปีละ 1 คร้ัง สามารถช่วยป้องกัน
ไม่ให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่กระท า
การอันเป็น
ประโยชน์ทับซ้อน 
ซึ่งจะส่งผลให้ไม่เกิด
การกระท าทุจริต
และประพฤติชอบใน
หน่วยงาน 

    สนง.สถิติ
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

24 เข้าร่วมกิจกรรม ตาม
หลักศาสนาของจังหวัด
เพื่อสร้างจิตส านึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

คน 18 ไม่ใช ้
งบประมาณ 

จ านวนของบุคลากรท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมสร้าง
จิตสึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

จ านวนของบุคลากรท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมสร้าง
จิตสึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรมจ านวน 18 
คน 

เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ได้รับการปลูกฝังใน
การต่อต้านการ
ทุจริต โดยน าหลัก
ทางศาสนาและค า
สอนมาปรับใช้ใน
การด ารงชีวิต 

    สนง.จัดหา
งานจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

25 เข้าร่วม/สนับสนุน 
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริต แสดงออกถึง
การรวมพลังในการต่อต้าน
การทุจริตและเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด 

คน 18 ไม่ใช ้
งบประมาณ 

จ านวนกิจกรรม/เข้า
ร่วมกับจงัหวัดและ
ภาคีเครือข่ายภาค
ประชาคม 

เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วม 
จ านวน18 คน 

การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสังกัด ใน
กิจกรรมและวัน
ส าคัญต่าง ๆ 

    สนง.จัดหา
งานจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

26 กิจกรรมจัดท าเอกสาร
เผยแพรค่วามรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ
เจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า 3 
เร่ือง 

เร่ือง 3 ไม่ใช ้
งบประมาณ 

เร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ส านักงาน
ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดมี
จ านวนลดลง 

เจ้าหน่ายที่ส านักงาน
ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
โปร่งใสโดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม
และหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จ านวนเร่ือง
ร้องเรียนการปฏิบัติ
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานขนส่ง
จังหวัดร้อยเอ็ดลดลง
จากปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

    สนง.ขนส่ง
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 



-11- 

ที ่
 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
 
 

ตัวชี้วัด 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

ผลลัพธ ์
 
 

แผนการด าเนินงานและใชจ้่ายงบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

27 กิจกรรมจัดเจ้าหน้าท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
สถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ไม่
น้อยกว่า 6 คร้ัง 

คร้ัง 6 ไม่ใช ้
งบประมาณ 

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ส านักงาน
ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดมี
จ านวนลดลง 

เจ้าหน่ายที่ส านักงาน
ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
โปร่งใสโดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม
และหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จ านวนเร่ือง
ร้องเรียนการปฏิบัติ
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานขนส่ง
จังหวัดร้อยเอ็ด
ลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

    สนง.ขนส่ง
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
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ที ่
 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
 
 

ตัวชี้วัด 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

ผลลัพธ ์
 
 

แผนการด าเนินงานและใชจ้่ายงบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

แนวทางการพัฒนาที ่2 การพัฒนาระบบบริหารและกลไกการป้องกันการทุจริต 
28 การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานขอหน่วยงาน 
ภาครัฐ (ITA) 

จ านวน
คะแนน 

มากกว่า 
85 คะแนน 

ขึ้นไป 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

การประเมิน ITA จังหวัด
ร้อยเอ็ด (ส่วนราชการ
ส่วนภูมิภาค) มีผลคะแนน
ผ่านการประเมินITA  
85 คะแนนขึ้นไป 

เพื่อผลักดันให้ผล 
คะแนนตามเกณฑ์ ITA 
เป็นไปตามเป้าหมาย 
ยกระดับภาพลักษณ์ที่
ดีให้กับ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาค เกิดการมี 
ส่วนร่วมผลักดันให้ 
คะแนน ITA มากกว่า 
85 คะแนนขึ้นไป 

    สนง.จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

29 การก ากับ ติดตามการ 
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ 
การด้านป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

จ านวน 
ร้อยละ 

 

ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

มีผลส าเร็จของการ 
ด าเนินงานตามแผนฯ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

เพื่อก ากับ ติดตามผล 
การด าเนินการให้
ส าเร็จบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนฯ รวมทั้ง
เผยแพร่ผลการ
ด าเนินการเพื่อ
ยกระดับความโปร่งใส 
ในการเปิดเผยข้อมูล 
การปฏิบัติงานของ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ด าเนินงานส าเร็จ
ตามแผนปฏิบัติการฯ 

    สนง.จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

30 ประกาศเจตนารมณ์/
ประชุมมอบนโยบาย
บุคลากรในสังกัดและ
การแสดงสัญลักษณ์
ต่อต้านการทุจริต 

คร้ัง 2 ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

จ านวนครั้งท่ีจัดกิจกรรม
ต่อต้านการทุจริต 

เจ้าหน้าที่ 17 คน เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
การป้องกันแบะ
แก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

    สนง.
สวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

31 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้า
รับการอบรม/ประชุม/
กิจกรรม การต่อต้าน
การทุจริต 

คน 6 ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการอบรม/
ประชุม/กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 

เจ้าหน้าที่ 17 คน เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
การป้องกันแบะ
แก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

    สนง.
สวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 



-13- 

ที ่
 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
 
 

ตัวชี้วัด 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

ผลลัพธ ์
 
 

แผนการด าเนินงานและใชจ้่ายงบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

32 การประเมินผล
มาตรฐานความโปร่งใส
ของหน่วยงาน     
- ด าเนินการประเมิน
ตนเอง ตามแบบ
ประเมินคู่มือมาตรฐาน
ความโปร่งใสของ
หน่วยงานได้ถูกต้อง 
(แบบประเมินของ  
สนง.ป.ป.ช.) 

คร้ัง 2 ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

- เจ้าหน้าที่ทราบถึง
แนวทางและเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานความ
โปร่งใสขององค์กร 

- เจ้าหน้าที่เรือนจ าฯ 
ได้รับทราบถึงปัญหา
อุปสรรคในการ
ประเมินมาตรฐาน
ความโปร่งใสของ
องค์กร 

- เจ้าหน้าที่สามารถ
ประเมินตนเองตาม
แบบประเมินได้ตาม
เกณฑ์การประเมิน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

    เรือนจ า
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

33 ประชุมชี้แจง เตรียม
ความพร้อมและติดตาม
ความก้าวหน้าการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน (MOPH 
ITA) ของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ร้อยเอ็ด    

คน 93 11,160 ร้อยละของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA (ร้อย
ละ 92) 

เพื่อเตรียมความพร้อม
และติดตาม
ความก้าวหน้าการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (MOPH 
ITA) ของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ร้อยเอ็ด    

หน่วยงานในสังกัด
ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ร้อยเอ็ดผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA 
ร้อยละ 92 

    สนง.
สาธารณสุข
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

34 การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity&Transparency 
Assessment-ITA) ของ
ส านักงานสถิติจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

ร้อยละ ร้อยละ 
90 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการตาม
โครงการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
ส านักงานสถิติจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

ร้อยละ 90 หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานสถิติ
จังหวัดร้อยเอ็ดผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
ITA ร้อยละ 90 

    สนง.สถิติ
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
 



-14- 

ที ่
 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
 
 

ตัวชี้วัด 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

ผลลัพธ ์
 
 

แผนการด าเนินงานและใชจ้่ายงบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

35 จัดเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วม
โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ของกรมการจัดหางาน 
ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 

คน 1 ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

จ านวน บุคลากรได้รับการ
พัฒนาให้ยึดมั่นใน
คุณธรรมและมาตรฐาน
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

บุคลากรยึดมั่นใน
คุณธรรม และ
มาตรฐานจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

บุคลากรยึดมั่นใน
คุณธรรม และ
มาตรฐานจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

    ส านักงาน
จัดหางาน
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

36 กิจกรรมด าเนินการตาม
ประเมิน ITA ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖6 

คน 60 ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ระดับความส าเร็จของ
การส ารวจข้อมูลผู้มาใช้
บริการผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก 

ผลการส ารวจข้อมูล
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่ง 

บุคลากรมีคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

    ส านักงาน
จัดหางาน
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

37 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครอบครัวด้วย
กลไกศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

ต าบล 199 90,000 ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรูใ้นการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ครอบครัว 

คะแนนจากการ
ประเมินความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

  90,000  สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดร้อยเอ็ด 

38 การควบคุมภายใน กิจกรรม 5 ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

มีโครงสร้างการควบคุม
ภายใน 5 องค์ประกอบ
หรือการควบคุมเป็นไป
ตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในของคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน 

บุคลากรรับทราบและ
เข้าใจวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมการ
ควบคุมภายใน 

มีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในที่
ก าหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

    สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

39 กิจกรรมการประเมิน
ความเสี่ยง/วิเคราะห์
ความเสี่ยงด้านการ
ทุจริตของหน่วยงาน 

คน 87 ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่มีการกระท าที่ทุจริต
ของบุคลากรใน
หน่วยงาน บุคลากรใน
หน่วยงานปฏิบัติหน้าที่
อย่างเป็นธรรม ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า
และพนักงานราชการของ
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ร้อยเอ็ดสามารถน า
หลักการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงมาเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญในการ
ด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ช่วยสะท้อน
ให้เหน็ภาพรวมของความ
เสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญของ
องค์กร 

ข้าราชการ ลูกจ้าง 
ประจ าและพนักงาน
ราชการของส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
สามารถน าหลักการบริหาร
จัดการความเสี่ยงมา
เป็นเครื่องมือที่ส าคัญใน
การด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ช่วย
สะท้อนให้เหน็ภาพรวม
ของความเสี่ยงต่างๆ ที่
ส าคัญขององค์กร 

    ส านักงาน
สหกรณ์
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 



-15- 

ที ่
 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
 
 

ตัวชี้วัด 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

ผลลัพธ ์
 
 

แผนการด าเนินงานและใชจ้่ายงบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

40 กิจกรรมการก าหนด
ข้อความไว้ท้ายหนังสือ
ราชการภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน และ
ส่วนราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ทุก
ฉบับ โดยใช้ค าว่า 
"ซื่อตรงต่อหน้าท่ี มีวินัย 
โปร่งใส ไร้ทุจริต" "WE 
ARE HOPE เราคือ
ความหวังของเกษตรกร" 

คน 87 ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ร้อยละ 100 ของหนังสือ
ที่ส่งถึงหน่วยงานภายใน
และภายนอกจะระบุ
ข้อความ  "ซื่อตรงต่อ
หน้าที ่มีวินัย โปร่งใส ไร้
ทุจริต" "WE ARE HOPE 
เราคือความหวังของ
เกษตรกร" ไว้ท้ายหนังสือ
ทุกฉบับ 

ทุกส่วนราชการที่ได้รับ
หนังสือจากส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด
ร้อยเอ็ด ได้รับทราบ
เจตนารมณ์ของ
ส านักงานฯ ในการ
ร่วมป้องกันการทุจริต
ในทุกช่องทางร้อยละ 
100 

ทุกส่วนราชการที่
ได้รับหนังสือจาก
ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดร้อยเอ็ดได้
รับทราบเจตนารมณ์
ของส านักงานฯ ใน
การร่วมป้องกันการ
ทุจริตในทุกช่องทาง
ร้อยละ 100 

    ส านักงาน
สหกรณ์
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

41 กิจกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
จังหวัดร้อยเอ็ด ประจะ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 

คน 87 ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่มีการกระท าที่ทุจริต
ของบุคลากรใน
หน่วยงาน บุคลากรใน
หน่วยงานปฏิบัติหน้าที่
อย่างเป็นธรรม ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม 

ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดร้อยเอ็ดมีระดับ
คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐได้
คะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับ
คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐได้
คะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

    ส านักงาน
สหกรณ์
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

42 กิจกรรมต่อต้านการทุจริต
ของส านักงานสหกรณ์
จังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
ราชการส านักงานสหกรณ์
จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศ
เจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2566" 
และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ 
ของก านัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

คน 87 ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่มีการกระท าที่ทุจริต
ของบุคลากรใน
หน่วยงาน บุคลากรใน
หน่วยงานปฏิบัติหน้าที่
อย่างเป็นธรรม ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า
และพนักงานราชการของ
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ร้อยเอ็ด ไม่รับของขวัญ
และของก านัลทุกชนิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเป็นธรรม ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม 
จริยธรรม ร้อยละ 100 

ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานราชการของ
ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่รับ
ของขวัญและของก านัล
ทุกชนิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเป็นธรรม ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม 
จริยธรรมร้อยละ 100 

    ส านักงาน
สหกรณ์
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 



-16- 

ที ่
 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
 
 

ตัวชี้วัด 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

ผลลัพธ ์
 
 

แผนการด าเนินงานและใชจ้่ายงบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

43 การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

โครงกา
ร/

กิจกรรม 

60 3,588,000 1. กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. การเบิกจ่ายเป็นไป
ตามแผน 

การจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปตามระเบียบ 
ขั้นตอน มีความ
โปร่งใส เป็นธรรม 
ปลอดจากการทุจริต 
และการเบิกจ่าย
เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด 

การด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเกิด
ความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบ
ได้ 

 3,588,000   สนง.ปศุสัตว์
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
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ที ่
 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
 
 

ตัวชี้วัด 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

ผลลัพธ ์
 
 

แผนการด าเนินงานและใชจ้่ายงบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

แนวทางการพัฒนาที ่3 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
45 การเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับ
กระบวนการขออนุมัติ 
อนุญาตให้กับ
ผู้ประกอบการ 

ราย 60 ไม่ใช ้
งบประมาณ 

เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ให้ผู้ประกอบการ
หน่วยงานละไม่น้อยกว่า 
60 ราย 

ผูป้ระกอบการได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
ขัน้ตอนการด าเนินงาน
ของหน่วยงานตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง
เพื่อป้องกันปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 
และการเรียกรับ
สินบนของเจ้าหน้าท่ี 

ผู้ประกอบการได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ไม่น้อยกว่า 60 ราย 
เพื่อป้องกันปัญหา
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และการเรียก
รับสินบนของ
เจ้าหน้าที่ผลักดัน
การยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การ
ทุจรติ (CPI) 

    สนง.
อุตสาหกรรม
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

46 การจู่โจมตรวจค้นบูรณาการ                          
- จู่โจมตรวจค้นกรณี
พิเศษ โดยจังหวัด
ร้อยเอ็ดปีงบประมานละ 
2 ครั้ง                            
- จู่โจมตรวจค้นกรณี
พิเศษ โดยเรือนจ าเขต 
4 ปีงบประมานละ     
2 คร้ัง 

คร้ัง 4 ไม่ใช ้
งบประมาณ 

- ไม่มีส่ิงของต้องห้าม
ภายในเรือนจ า 

- เรือนจ าฯ ไม่มี
สิ่งของต้องห้ามซุก
ซ่อนอยู่ภายในเรือนจ า 

- ไม่มีส่ิงของ
ต้องห้ามซุกซ่อนอยู่
ภายในเรือนจ า 

    เรือนจ า
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

47 โครงการประสานการ
ให้บริการด้านแรงงาน
โดยอาสาสมัครแรงงาน 

คร้ัง 4 47,300 ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

100% (193 คน) อาสาสมัครแรงงาน
มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

    สนง.แรงงาน
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 



-18- 

ที ่
 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
 
 

ตัวชี้วัด 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

ผลลัพธ ์
 
 

แผนการด าเนินงานและใชจ้่ายงบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

48 โครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนด้าน
อาชีพครั้งที่ 1 ประจ าปี
งบประมาน 2566 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

คร้ัง 1 111,240 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100 % (40 คน) อาสาสมัครแรงงาน
ทีเ่ข้ากิจกรรมได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ป้องกัน
การทุจริต 

    สนง.แรงงาน
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

49 โครงการจัดท าดัชนีชี้วัด
คุณภาพชีวิตแรงงาน
นอกระบบ และการ
ส ารวจข้อมูลแรงงาน
นอกระบบจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

แบบ
ประเมิน
การเก็บ
ตัวอย่าง 

1,695 67,800 ร้อยละความส าเร็จใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

100 % (1,695 คน) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจใน
โครงการฯ ร้อยละ 
85 

    สนง.แรงงาน
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

50 โครงการอบรมป้องกัน
การทุจริตและลด
ข้อผิดพลาดจากการ
ปฏิบัติงานด้านบริหาร
การเงิน การบัญชี และ
พัสดุเจ้าของหน้าที่
หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดร้อยเอ็ด 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖6 

คน 140 16,800 ร้อยละของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA  
(ร้อยละ 92) 

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ  
ข้อปฏิบัติด้านการเงิน 
การบัญชี และพัสดุ                                                    
- เพื่อป้องกันและ  
การลดทุจริตจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในต าแหน่งโดยมิชอบ 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจและลด
ความเสี่ยงในการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบและปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

    สนง.
สาธารณสุข
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

51 กิจกรรมการประชุม
ประจ าเดือน คุณธรรม
จริยธรรม ในการท างาน 

คร้ัง 4 ไม่ใช ้
งบประมาณ 

บุคลากรมีความรู้
เก่ียวกับคุณธรรม และ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
โปร่งใส 

บุคลากรในสังกัด
ส านักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

เจ้าหน้าที่ในสังกัดมี
ความรู้ความเข้าใจ
และลดความเส่ียงใน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต 

    ส านักงาน
การปฏิรูป
ที่ดินจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
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ที ่
 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
 
 

ตัวชี้วัด 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

ผลลัพธ ์
 
 

แผนการด าเนินงานและใชจ้่ายงบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

52 การปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

คร้ัง 4 ไม่ใช ้
งบประมาณ 

บุคลากรมีความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 

บุคลากรในสังกัด
ส านักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

เจ้าหน้าที่ในสังกัดมี
ความรู้ความเข้าใจ
และลดความเส่ียงใน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต 

    ส านักงาน
การปฏิรูป
ที่ดินจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

53 การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ร้อยละ ร้อยละ 
100 

ไม่ใช ้
งบประมาณ 

ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าการประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100     สนง.สถิติ
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

54 จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีเพื่อ
ชี้แจงพัฒนาความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและก าชับให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

คน 18 ไม่ใช ้
งบประมาณ 

จ านวนเจ้าหน้าที่ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

เจ้าหน้าที่ในสังกัดมี
ความรู้ความเข้าใจ
และลดความเส่ียงใน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 18 คน 

เจ้าหน้าที่ในสังกัดมี
ความรู้ความเข้าใจ
และลดความเส่ียงใน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต 

    ส านักงาน
จัดหางาน
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

55 เสริมสร้างธรรมาภิบาล
ป้องกันและลดความ
เส่ียงในการเกิดทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

ภารกิจ 5 ไม่ใช ้
งบประมาณ 

มาตรการ/กระบวนงาน
งานในภารกิจของ
ส านักงานในการ
เสริมสร้างการป้องกัน
การทุจริต ภารกิจละ ๑ 
กระบวนงาน 

วางมาตรการ/
กระบวนงาน/งานใน
ภารกิจเพื่องาน/งาน
ในภารกิจเพื่อ
ปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลและ
ป้องกันการทุจริต 5 
ภารกิจ 

เจ้าหน้าที่ในสังกัด
วางมาตรการ/
กระบวนงาน/งานใน
ภารกิจปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิ
บาลและป้องกันการ
ทุจริต จ านวน ๕ 
กระบวนงาน 

    ส านักงาน
จัดหางาน
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
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ที ่
 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
 
 

ตัวชี้วัด 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

ผลลัพธ ์
 
 

แผนการด าเนินงานและใชจ้่ายงบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

56 โครงการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลและค่านิยม
สุจริต ในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปฃ่ัน   
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

คน 53 ไม่ใช ้
งบประมาณ 

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดร้อยเอ็ดบริหารงาน
ด้วยความโปร่งใสไร้ทุจริต
ให้บริการด้วยความเป็น
ธรรม 

บุคลากรส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ร้อยเอ็ดมีพฤติกรรม
และวิธีการท างานที่
สุจริตโปร่งใส น าหลัก
ธรรมาภิบาลใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ สามารถ
น าความรู้ไปปรับใช้
และขยายผลไปยัง
หน่วยงานอื่นได้ 

บุคลากรส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ร้อยเอ็ดจ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
มีความรู้ความเข้าใจ
หลักธรรมาภิบาลใน
การป้องกันและ
ปราบปรามต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ัน
เกิดค่านิยมสุจริต
ร่วมต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน 

    สนง.
วัฒนธรรม
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

57 โครงการส่งเสริมการ
ขับเคล่ือนคุณธรรม
แห่งชาติ ระยะที่ 2 
(พ.ศ.2566-2570)
จังหวัดร้อยเอ็ด 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

หน่วยงาน 200 50,000 หน่วยงานที่ขับเคลื่อน
คุณธรรมแห่งชาติได้รับ
การยกย่องเชิดชูและ
ประกาศเกียรติคุณเป็น
หน่วยงานคุณธรรม
ต้นแบบ 

หน่วยงานที่ขับเคลื่อน
คุณธรรมแห่งชาติ 
รับทราบการขับเคลื่อน
แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ
ระยะที่ 2 (พ.ศ.
2566-2570) และ
น ามาใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาให้เป็น
หน่วยงานคุณธรรม 

หน่วยงานที่
ขับเคล่ือนคุณธรรม
แห่งชาติเกิดการบูรณา
การท างานร่วมกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ    
ใช้คุณธรรมน าการ
พัฒนาพร้อมการ
ก้าวสู่สังคมคุณธรรม 

  50,000  สนง.
วัฒนธรรม
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

58 โครงการประชาสัมพันธ์
การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

การ
เผยแพร่
ประชาสั
มพันธ ์

5 7,000 - ผลิตและเผยแพร่คลิป
วิดีโอ ความยาวไม่เกิน 
2 นาที จ านวน  1 คลิป 
ผลิตดิจิทัลโพสต์ จ านวน 
4 โพสต์ 

- เด็ก/ประชาชน 
- ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่รัฐ ได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับการต่อต้าน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

- ร้อยละของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่รับรู้
ข้อมูลข่าวสารเก่ียว 
กับการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ(เป้าหมาย : 
ร้อยละ 72) 

500 5,000 500 1,000 สนง.
ประชาสัมพันธ์
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 



-21- 

ที ่
 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
 
 

ตัวชี้วัด 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

ผลลัพธ ์
 
 

แผนการด าเนินงานและใชจ้่ายงบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

59 ก าหนดให้มีการเปิดเผย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงาน โครงการ
เพิ่มสมรรถนะด้านการ
บริหารและจัด
การพลังงานครบวงจรใน
ชุมชนระดับต าบลและ
เครือข่ายพลังงานชุมชน 

อปท. 30 400,000 เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานทาง
เว็บไซต์หน่วยงาน/บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 

12 เดือน สรปุผลการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงาน
ครบทั้ง 12 เดือน 
โดยรายงานให้
ส านักงานจังหวัด
ทราบทุกเดือน 

90,000 90,000 100,000 120,000 สนง.
พลังงาน
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

60 กิจกรรมการสร้างการ
รับรู้เกี่ยวกับการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ให้แก่เจ้าหน้าท่ี
ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดร้อยเอ็ด 

คน 41 ไม่ใช ้
งบประมาณ 

จ านวนคนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 41 คน 

เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบโดย
ยึดถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายของ
ทางราชการโดย
เคร่งครัด 

เจ้าหน้าที่ในสังกัด มี
คุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตโปร่งใส
ตรวจสอบได ้

    สนง.ป้องกัน
และบรรเทา
สาธารภัย
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

61 การจัดท ารายงานการ
ประเมินผลการควบคุม
ภายในของส านักงาน
คลังจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประจ าปีงบประมาน 
พ.ศ.2565 (ส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2565) 

คร้ัง 1 ไม่ใช ้
งบประมาณ 

ระดับความส าเร็จของ
การจัดท ารายงานการ
ประเมินผลการควบคุม
ภายในของส านักงาน
คลังจังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นไปตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามระดับความส าเร็จ
ของการจัดท ารายงาน
การประเมินผลการ
ควบคุมภาย 

สามารถลดความเสี่ยง
การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในระดับที่
ยอมรับได้ ท าให้ภารกิจ
ของหน่วยงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายใน ด้านการ
ด าเนินงานด้านการ
รายงานเก่ียวกับการเงิน
และไม่ใช่การเงินและ
ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมายระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับ
การด าเนินงาน 

    สนง.คลัง
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 



-22- 

ที ่
 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
 
 

ตัวชี้วัด 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

ผลลัพธ ์
 
 

แผนการด าเนินงานและใชจ้่ายงบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

62 โครงการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลและค่านิยม
สุจริต ในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน         
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖ 

คน 53 ไม่ใช ้
งบประมาณ 

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด
บริหารงานด้วยความ
โปร่งใส ไร้ทุจริต
ให้บริการด้วยความเป็น
ธรรม 

บุคลากรส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ร้อยเอ็ด มีพฤติกรรม
และวิธีการท างานที่
สุจริตโปร่งใส น าหลัก
ธรรมาภิบาลใช้ในการ
ปฏิบัติ  หน้าท่ีสามารถ  
น าความรู้ไปปรับใช้
และขยายผลไปยัง
หน่วยงานอื่นได้ 

บุคลากรส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ร้อยเอ็ด จ านวน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
มีความรู้ ความเข้าใจ 
หลักธรรมาภิบาล 
ในการป้องกันและ
ปราบปรามต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน  
เกิดค่านิยมสุจริต
ร่วมต่อต้าน  การ
ทุจริตคอร์รัปชัน 

    สนง.
วัฒนธรรม
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

63 โครงการส่งเสริมการ
ขับเคล่ือนคุณธรรม
แห่งชาติ ระยะที่ ๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
จังหวัดร้อยเอ็ดประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ 

หน่วยงาน 200 50,000 หน่วยงานที่ขับเคลื่อน
คุณธรรมแห่งชาติได้รับ
การยกย่องเชิดชูและ
ประกาศเกียรติคุณเป็น
หน่วยงานคุณธรรม
ต้นแบบ 

หน่วยงานที่ขับเคลื่อน
คุณธรรมแห่งชาติ
รับทราบการ
ขับเคล่ือนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ระยะที่ ๒ 
(พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) 
และน ามาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา
ให้เป็นหน่วยงาน
คุณธรรมต่อไป 

หน่วยงานที่
ขับเคล่ือนคุณธรรม
แห่งชาติเกิดการบูร
ณาการท างาน
ร่วมกับภาคส่วนต่าง 
ๆ ใช้คุณธรรมน า
การพัฒนาพร้อม
ก้าวสู่สังคมคุณธรรม 

  50,000  สนง.
วัฒนธรรม
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 



-23- 

ที ่
 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
 
 

ตัวชี้วัด 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

ผลลัพธ ์
 
 

แผนการด าเนินงานและใชจ้่ายงบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

64 กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่
ข้าราชการพนักงาน
ราชการและบุคลากรใน
สังกัดส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดร้อยเอ็ด 

คน 70 ไม่ใช ้
งบประมาณ 

ระดับความส าเร็จใน
กิจกรรมการส่งเสริมให้
ข้าราชการพนักงาน
ราชการ และลูกจ้างใน
สังกัดส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการเพื่อเป็น
การป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการ 

ข้าราชการ 59 คน 
พนักงานราชการ 4 
คน ลูกจ้าง 7 คน 
ส านักงานส่งเสริมการ
แกครองท้องถิ่น
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับ
การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

ข้าราชการ พนักงาน
ราชการลูกจ้าง ในสังกัด
ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด
ร้อยเอ็ดเกิดจิตส านึกที่ดี
มีความรับผิดชอบมี
น้ าใจมีเมตตาและมี
ความประพฤติดีปฏิบัติ
หน้าที่เป็นธรรมถูกต้อง
ไม่เลือกปฏิบัติไม่
ประพฤติผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพที่
เสียหายแก่ราชการ 

    สนง.ส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

65 โครงการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริม
การรับรู้ให้จังหวัด
ร้อยเอ็ดเป็นเป้าหมาย
การท่องเที่ยว กิจกรรม
ย่อย : งานประเพณี "สม
มาน้ าคืนเพ็งเส็งประทีป" 

ครั้ง 1 500,000 1. รายได้จากการ
ท่องเท่ียวของจังหวัด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3                                      
2. ผูเ้ข้ารว่มกิจกรรมมี
ความพึงพอใจใน
โครงการฯ ร้อยละ 85 

1. กิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมและแหล่ง
ท่องเท่ียวของจังหวัด
ได้รับการเผยแพร่
สามารถดึงดูดกลุ่ม 
เป้าหมายที่มีศักยภาพ
ทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศมากขึ้น          
2. ภาพลักษณ์ของ
จังหวัดได้รับการ
เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ให้
นักท่องเที่ยวมา
ท่องเท่ียวในจังหวัด
มากขึ้น 

1.นักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจ มี
ความเชื่อมั่นและ
ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย
ที่มีศักยภาพทั้งชาว
ไทยและต่างประเทศ
เข้ามาเที่ยวจังหวัด
มากขึ้น                                
2.สามารถสร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชน 
และผู้ประกอบการที่
เก่ียวข้องในจังหวัด
เพิ่มมากขึ้นเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของแหลง่ท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 3 

500,000    สนง.การ
ท่องเท่ียว
และกีฬา
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 



-24- 

ที ่
 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
 
 

ตัวชี้วัด 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

ผลลัพธ ์
 
 

แผนการด าเนินงานและใชจ้่ายงบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

66 โครงการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริม
การรับรู้ให้จังหวัด
ร้อยเอ็ดเป็นเป้าหมาย
การท่องเที่ยว กิจกรรม
ย่อย : ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวหอโหวด 101 

คน 200 500,000 1. รายได้จากการ
ท่องเท่ียวของจังหวัด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3                                      
2. ผู้เข้ารว่มกิจกรรมมี
ความพึงพอใจใน
โครงการฯ ร้อยละ 85 

1.กิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมและแหล่ง
ท่องเท่ียวของจังหวัด
ได้รับการเผยแพร่
สามารถดึงดูด
กลุ่มเป้าหมายที่มี
ศักยภาพทั้งชาวไทย
และต่างประเทศมาก
ขึ้น          2.
ภาพลักษณ์ของจังหวัด
ได้รับการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ให้
นักท่องเที่ยวมา
ท่องเท่ียวในจังหวัด
มากขึ้น 

1.นักท่องเที่ยวมีความ
พึงพอใจ มีความเชื่อมั่น
และดึงดูด
กลุ่มเป้าหมายที่มี
ศักยภาพทั้งชาวไทย
และต่างประเทศเข้ามา
เที่ยวจังหวัดมากข้ึน                                
2.สามารถสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชน และ
ผู้ประกอบการที่
เก่ียวข้องในจังหวัดเพิ่ม
มากข้ึนเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของแหล่ง
ท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนอย่าง
น้อยร้อยละ 3 

500,000    สนง.การ
ท่องเท่ียว
และกีฬา
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

67 โครงการ ROI-ET 
COLOR RUN 

คน 87 120,000 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี
ความพึงพอใจร้อยละ 
85 

1) เชิงปริมาน -เด็ก 
เยาวชน ประชาชน 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ภาคเอกชนภายใน
จังหวัดร้อยเอ็ดและ
นักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติที่
มีความสนใจร่วม
โครงการ ROI-ET 
COLOR RUN ไม่น้อย
กว่า 200                  
2) เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี
ความพึงพอใจร้อยละ 
85 

-เด็ก เยาวชน 
ประชาชน เจ้าหน้าที่
ภาครัฐภาคเอกชน
ภายในจังหวัด
ร้อยเอ็ด และ
นักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ
ที่มีความสนใจเข้า
ร่วมโครงการ ROI-
ET COLOR RUN 
ไม่น้อยกว่า 200 
คน 

120,000    สนง.การ
ท่องเท่ียว
และกีฬา
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 



-25- 

ที ่
 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
 
 

ตัวชี้วัด 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

ผลลัพธ ์
 
 

แผนการด าเนินงานและใชจ้่ายงบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

68 โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการตัดไม้
ท าลายป่าระดับจังหวัด 
(คปป.จ.) 

อ าเภอ 20 7,450 คดีการกระท าผิด
กฎหมายว่าด้วยการป่า
ไม้ลดลง 

เกิดการบูรณากับ
หน่วยงานในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการตัดไม้
ท าลายป่า และปัญหา
การตัดไม้ท าลายป่า 
ได้รับการแก้ไข 

มีเวทีในการแก้ไข
ปัญหาการตัดไม้
ท าลายป่าจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

    สนง.
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

69 โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการก ากับ
ดูแลการประกอบกิจการ
น้ าบาดาลตาม
พระราชบัญญัติน้ า
บาดาล พ.ศ.2520 

อ าเภอ 20 1,196,600 1. สามารถตรวจสอบบ่อน้ า
บาดาลตามใบอนุญาตได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 100 ของ
จ านวนบ่อเป้าหมาย           
2. มีจ านวนบ่อบาดาลราย
ใหม่และบ่อน้ าบาดาลที่ไม่ได้
รับอนุญาตเข้าสู่ระบบ ได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 ของ
จ านวนเป้าหมาย                 
3. สามารถติดตาม 
ตรวจสอบการเจาะน้ า
บาดาลใหเ้ป็นไปตาม พรบ.
น้ าบาดาล พ.ศ.2520 ไม่
น้อยกว่า 85 ของจ านวน
เป้าหมาย    4. สามารถ
ตรวจสอบบ่อน้ าบาดาลที่มี
ความเสี่ยงในด้านการ
ประกอบกิจการน้ าบาดาลได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของ
จ านวนบ่อเป้าหมาย                                
5. สามารถติดตามหน้ีค้าง
ช าระค่าใช้น้ าบาดาลหรือค่า
อนุรักษ์น้ าบาดาล ได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 35 ของจ านวน
เป้าหมาย 

25,939 บ่อ       
16,020 บ่อ            
4,520 บ่อ          
5,370 บ่อ        
1,136 ราย    

ด าเนินการได้ไม่น้อย
กว่า 25,939 บ่อ                       
ด าเนินการได้ไม่น้อย
กว่า 13,020 บ่อ                          
ด าเนินการได้ไม่น้อย
กว่า 3,842                                
ด าเนินการได้ไม่น้อย
กว่า 4,565 บ่อ                                 
ด าเนินการได้ไม่น้อย
กว่า    398 ราย 

    สนง.
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
 



-26- 

ที ่
 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
 
 

ตัวชี้วัด 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

ผลลัพธ ์
 
 

แผนการด าเนินงานและใชจ้่ายงบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

70 โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า ทั้งน้ าผิว
ดินและน้ าใต้ดินให้มี
ประสิทธิภาพ กิจกรรม
ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตรพร้อมระบบ
กระจายน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพื่อ
สนับสนุนพื้นที่นาแปลง
ใหญ่และพื้นที่ประสบ
ปัญหาภัยแล้งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

บ่อ 40 19,680,00 ชุมชนเป้าหมายได้รับ
การสนับสนุนในการ
จัดหาแหล่งน้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตรจ านวน 1 
กลุ่ม พื้นที่รวม 20-50 
ไร่มีรายได้เพิ่มขึ้นและมี
อาชีพที่ย่ังยืน มีบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร
พร้อมระบบกระจายน้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ที่เป็นพลังงานหมุนเวียน
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ส่งเสริมการเกษตร 

1.ปริมาณและ
คุณภาพของผลผลิต 
กลุ่มเกษตรกรมีบ่อน้ า
บาดาลที่เหมาะสม 
จ านวน 1 บ่อเพื่อใช้
ท าการเกษตร พร้อม
ระบบกระจายน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ที่
เป็นพลังงานหมุนเวียน
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการ
ผลิตและเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตร
การใช้น้ าบาดาลแต่ละ
พื้นที่ให้เหมาะสมกับ
ชนิดของพืชให้ได้ผล
ผลิตที่ดี               
2. กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับประโยชน์กลุ่ม
เกษตรกร 40 กลุ่ม3. 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลุ่มเกษตรกร 40 กลุ่ม 

ชุมชนเป้าหมาย
ได้รับการสนับสนุน
ในการจัดหาแหล่ง
น้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตร จ านวน 
40 กลุ่ม มีรายได้
เพิ่มขึ้นและมีอาชีพ
ที่ย่ังยืน มีบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตร
พร้อมระบบกระจาย
น้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ท่ีเป็น
พลังงานหมุนเวียนที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ส่งเสริมการเกษตร 

    สนง.
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 



-27- 

ที ่
 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
 
 

ตัวชี้วัด 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

ผลลัพธ ์
 
 

แผนการด าเนินงานและใชจ้่ายงบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ปริมาณงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

71 โครงการรักษาฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
สร้างสมดุลของการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างย่ังยืน กิจกรรมเพิ่ม
พื้นที่ป่าไม้จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

ไร่ 1,000 3,064,400 1. ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่ป่า
ในที่สาธารณประโยชน์
หรือสถานที่ราชการ วัด 
โรงเรียน ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด รวมจ านวนไม่
น้อยกว่า 1,000 ไร่          
2. ต้นไม้ที่ปลูกมีอัตรา
การรอดตายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1. เพิ่มพื้นที่ป่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
1,000 ไร ่  
2.จัดกิจกรรมปลูกป่า
เพื่อกระตุ้นจิตส านึก 
จ านวน 3 คร้ัง         
3. ต้นไม้ที่ปลูกมีอัตรา
การรอดตายไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

1.เพิ่มพื้นที่ป่าไม้
จังหวัดร้อยเอ็ด
จ านวน 1,000 ไร่                   
2.กระตุ้นจิตส านึก
ให้ทุกภาคส่วนเห็น
ความส าคัญของการ
ปลูกป่าทั้งจังหวัด 

    สนง.
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

72 โครงการรักษาฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
สร้างสมดุลของการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างย่ังยืน กิจกรรม 
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ไผ่สร้างไพร (ไผ่เซียงไพ)
อย่างครบวงจร 

ไร่ 3,000 1,976,200 1. องค์ความรู้เกี่ยวกับ
ไผ่ 1 ชุด                               
2. นวัตกรรมหรือสินค้า
จากไผ่ 10 ผลิตภัณฑ์         
3. พื้นที่ป่าไผ่ จ านวน 
3,000 ไร่                    
4. กลุ่มอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ "คนป่าไม้" 

1. นวัตกรรมหรือ
สินค้าจากไผ่ 10 
ผลิตภัณฑ์               
2. พื้นที่สีเขียวฟูมฟัก
ระบบนิเวศ 

1. มีพื้นที่ป่าไว้ฟูม
ฟักความหลากหลาย
ทางชีวภาพและ
รักษาดินน้ า  
2. มีพื้นที่ป่าไม้ไว้กัก
เก็บก๊าชเรือนกระจก
ลดโลกร้อน            
3. สร้างโอกาสใน
อาชีพให้ชาวบ้าน
เป็นอาชีพ 

    สนง.
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 


