1

แบบรายงานผลการปฏิบัติการด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดชัยนาท
(รอบ 12 เดือน)

2
แบบรายงานผลการปฏิบัติการด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดชัยนาท
 ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม)

งบบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
เป้าหมายดาเนินงาน
งบประมาณ(บาท)
ผลการดาเนินงาน/
ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ปริมาณงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ งบบูรณาการ งบหน่วยงาน
1

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน
กฎหมาย และการสร้างค่านิยม
ปลูกจิตสานึกให้กับช้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัด
ชัยนาท

ผู้เข้ารับการอบรม
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีความรูด้ ้านกฎหมาย
เกี่ยวกับการดาเนินการ
ทางวินัยข้าราชการ

คน

300

2

โครงการเสริมสร้างความรู้
แก่ผู้ที่มีหน้าที่เป็นกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างเพื่อประโยชน์
ของทางราชการ และเพื่อ
ป้องกันการทุจริต

ผู้เข้ารับการอบรมซึ่ง
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมี
ความรู้ด้านกฎหมาย
เกี่ยวกับการดาเนินการ
ทางวินัยข้าราชการ

คน

82

ผู้เข้าร่วมรับการอบรม
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ มีความรู้
ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ
การดาเนินการ
ทางวินัย สามารถนา
ความรู้มาปรับใช้
ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง
ผู้เข้ารับการอบรม
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ มีความรู้ด้าน
กฎหมายเกี่ยวกับการ
ดาเนินการทางวินัย
ข้าราชการนาความรู้
มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง

169,200

-

169,200

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
169,200

40,000

-

40,000

40,000

รวม

หน่วยงาน
สานักงาน
จังหวัดชัยนาท

สานักงาน
จังหวัดชัยนาท

3
แบบรายงานผลการปฏิบัติการด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดชัยนาท
 ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม)

2.2 งบประมาณของส่วนราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรที่มคี วามทุ่มเท
ในการปฏิบัติงานจังหวัด
ชัยนาท

2

การให้ความรูเ้ รื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่บุคลากรของสานักงาน
จังหวัดชัยนาท
จัดทาประกาศเจตจานงการ
จานวนครั้งในการ
บริหารงานด้วยความสุจริต
จัดทาประกาศ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เจตจานงการ
บริหารงานด้วยความ
สุจริต
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
มีบุคลากรที่มีศักยภาพ
บุคลากรที่มคี วามทุ่มเท
ในการปฏิบัติงาน และ
ในการปฏิบัติงาน ภายในสังกัด ปลูกฝังการมีจิตสานึก
ที่ทาการปกครองจังหวัด
ต่อหน้าที่
ชัยนาท

3

4

ตัวชี้วัด
มีบุคลากรที่มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
และปลูกฝังการมี
จิตสานึก
ต่อหน้าที่
บุคลากรมีความรู้ใน
การป้องกันเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

หน่วยนับ ปริมาณงาน

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
12,600

หน่วยงาน

ครั้ง

1

สร้างทัศนคติรวมถึง
ความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน

12,600

-

12,600

สานักงาน
จังหวัดชัยนาท

ครั้ง

1

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
จังหวัดชัยนาท

ครั้ง

1

บุคลากรสามารถ
ป้องกันการเกิดปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน
อย่างมีประสิทธิภาพ
บุคลากรของจังหวัด
ใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
จังหวัดชัยนาท

ครั้ง

1

สร้างทัศนคติรวมถึง
ความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

ที่ทาการ
ปกครอง
จังหวัดชัยนาท

4

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

5

การให้ความรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่บุคลากรของที่ทาการ
ปกครองจังหวัดชัยนาท
ประกาศเจตจานงการ
บริหารงานด้วยความสุจริต
เรื่องนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ของสานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดชัยนาท
โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์
ความรู้ วินัยประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ

บุคลากรมีความรู้
ในการป้องกัน
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
จานวนครั้งในการจัดทา
ประกาศเจตจานง
การบริหารงาน
ด้วยความสุจริต เรื่อง
นโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้
จานวนครั้ง
ในการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์
ความรู้วินัยประมวล
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
จานวนบุคลากร
ที่เข้ารับการอบรม

ครั้ง

1

ครั้ง

1

ครั้ง

จานวนบุคลากรที่เข้า
รับการอบรม

6

7

8

การให้ความรูเ้ กี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

9

การให้ความรู้ในการจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต

หน่วยนับ ปริมาณงาน

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

บุคลากรสามารถ
ป้องกันการเกิดปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน
อย่างมีประสิทธิภาพ
บุคลากรของ
สานักงานฯ มีจติ สานึก
ที่ดีทางานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
ตรวจสอบได้

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดชัยนาท

1

บุคลากรของ
สานักงานฯ มีจติ สานึก
ที่ดีทางานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
ตรวจสอบได้

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดชัยนาท

คน

20

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดชัยนาท

คน

20

บุคลากรทีไ่ ด้รบั การ
อบรมสามารถนา
ความรู้ที่ได้มาปรับใช้
ในการปฏิบัติงาน
บุคลากรทีไ่ ด้รบั การ
อบรมสามารถ
นาความรู้ที่ได้มาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงาน

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดชัยนาท

ที่ทาการ
ปกครอง
จังหวัดชัยนาท

5

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

10

การแลกเปลี่ยนภายใน
หน่วยงานเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

จานวนบุคลากร
ที่เข้ารับการอบรม

คน

20

11

การให้ความรูด้ ้านจริยธรรม
และความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน

จานวนบุคลากรที่เข้า
รับการอบรม

คน

20

12

ติดประกาศเจตนารมณ์การ
บริหารงานด้วยความสุจริต
เรื่อง นโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใส

จานวนสถานที่
ในการแจ้งประกาศ

จุด

1

13

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ครั้ง

2

14

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

การส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์
คุณธรรมและการ
ป้องกันการต่อต้านการ
ทุจริต
จานวนคนที่เข้าร่วม
โครงการ

คน

150

หน่วยนับ ปริมาณงาน

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

บุคลากรทีไ่ ด้รบั การ
อบรมสามารถ
นาความรู้ที่ได้มาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงาน
บุคลากรทีไ่ ด้รบั การ
อบรมสามารถนา
ความรู้ที่ได้มาปรับใช้
ในการปฏิบัติงาน
บุคลากรยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติ
ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม
ปราศจากการทุจริต
บุคลากรภาครัฐ
มีความเข้าใจใน
ประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการ

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดชัยนาท

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดชัยนาท

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
พลังงานจังหวัด
ชัยนาท

ประชาชนนาศีล 5
มาประพฤติปฏิบัติ
ในการดาเนินชีวิต

-

150,000

150,000

150,000

สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดชัยนาท

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดชัยนาท

6

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

15

โครงการครอบครัวอบอุ่น
นักเรียน ผู้ปกครอง
ด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ

คน

300

16

โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ

จานวนเด็กนักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ

คน

100

17

กิจกรรมเผยแพร่ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ในการประชุมภายใน
หน่วยงาน

ครั้ง

1

18

โครงการวิตามินสมอง
ภายใต้โครงการโรงเรียน
ยุติธรรมอุปถัมป์ ณ โรงเรียน
วัดศรีวิชัย

จานวนครั้ง
ในการเผยแพร่
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
ในการประชุมภาย
ในหน่วยงาน
จานวนครั้งในการจัด
กิจกรรม

คน

300

หน่วยนับ ปริมาณงาน

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผู้ผ่านการอบรมเกิด
การพัฒนาทางจิต
มีสติและอารมณ์
ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
ขัดเกลาให้เด็ก
เยาวชนและประชาชน
คนไทยมีจติ ใจที่ดีงาม
มีสติและมีสมาธิ
ในการดาเนินชีวิต
บุคลากรในหน่วยงาน
มีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความ
ซื่อสัตย์สุจริต

-

300,000

300,000

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
300,000

-

195,000

195,000

195,000

-

-

-

เด็กและเยาวชนทราบ
บทบาทภารกิจของ
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม

-

5,000

5,000-

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)

ไม่ใช้
งบประมาณ

5,000-

หน่วยงาน
สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดชัยนาท

สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดชัยนาท

สานักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดชัยนาท

สานักงาน
บังคับคดี
จังหวัดชัยนาท

7

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

19

กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสานึก
ต่อต้านทุจริตและประพฤติ
มิชอบสวมเสื้อขาวทุกวันพุธ
ของสัปดาห์
กิจกรรมให้บุคลากรทั้งหมด
ของสานักงานเข้ารับการ
ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

ทุกสัปดาห์ต่อปี

48 ครั้ง

ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ร้อยละ 60

2 ครั้ง

กิจกรรมให้บุคลากรทั้งหมด
ของสานักงานเข้ารับการ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนและ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการ ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ร้อยละ 60

2 ครั้ง

20

21

หน่วยนับ ปริมาณงาน

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

เจ้าหน้าที่
บุคลากรทั้งหมด
ทุกคน
ของสานักงานร่วมกัน
ในหน่วยงาน สวมเสื้อสีขาว
ทุกวันพุธของสัปดาห์
เจ้าหน้าที่
บุคลากรทั้งหมด
ทุกคน
ของสานักงาน
ในหน่วยงาน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
และมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
ของผลประโยชน์
ทับซ้อนมากขึ้น
เจ้าหน้าที่ทุก บุคลากรทั้งหมดของ
สานักงานผ่านเกณฑ์
คนใน
การทดสอบและมีความรู้
หน่วยงาน
ความเข้าใจในเนื้อหาของ
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนและ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการกรมบังคับคดี
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพิ่มมากขึ้น
และตระหนักถึงหน้าที่
ความรับผิดชอบต่อ
ประชาชน ยึดมั่นใน
จริยธรรมและ
ยืนหยัดกระทาในสิ่งที่
ถูกต้องและเป็นธรรม

งบประมาณ(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
บังคับคดี
จังหวัดชัยนาท

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
บังคับคดี
จังหวัดชัยนาท

สานักงาน
บังคับคดี
จังหวัดชัยนาท

8

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

22

ประชุมบุคลากรในหน่วยงาน
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
และวินัยข้าราชการ
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาข้าราชการ

23

ติดประกาศเจตนารมณ์
การบริหารงาน
ด้วยความสุจริต
เรื่องนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใส

24

ดาเนินกิจกรรมแสดงเจตจานง
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
เพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์
และจุดยืนในการบริหารงาน
อย่างซื่อสัตย์ โปร่งใสและ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ประกาศเจตนาจานงการ
จานวนครั้งที่ประกาศ
บริหารงานด้วยความสุจริต
เจตจานง
เรื่องนโยบายและความโปร่งใส

25

ตัวชี้วัด
จานวนครั้ง
ในการให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
และวินัยข้าราชการ
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
ข้าราชการ
ติดประกาศเจตนารมณ์
การบริหารงานด้วย
ความสุจริตเรื่อง
นโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานและภายนอก
สานักงาน
จานวนครั้งในการแสดง
เจตจานงต่อต้านการ
ทุจริต
คอร์รัปชัน

หน่วยนับ ปริมาณงาน

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน

ครั้ง

4

บุคลากรทั้งหมด
ของสานักงานร่วมกัน
สวมเสื้อสีขาว
ทุกวันพุธของสัปดาห์

-

-

-

สานักงาน
สวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงานจังหวัด
ชัยนาท

จุด

2

บุคลากร
ทราบถึงเจตนารมณ์
การบริหารงาน
ด้วยความสุจริต
เรื่องนโยบายคุณธรรม

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
สวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงานจังหวัด
ชัยนาท

ครั้ง

1

บุคลากรมีเจตจานง
ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน ปฏิบัติงาน
ด้วยความสุจริต

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
สวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงานจังหวัด
ชัยนาท

ครั้ง

1

บุคลากรในสานักงานฯ
ได้รับทราบเจตจานงการ
บริหารงานด้วยความ
สุจริต เรื่องนโยบายและ
คุณธรรมความโปร่งใส

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงานเกษตร
และสหกรณ์
จังหวัดชัยนาท

9

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

26

การรณรงค์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายและวินัย
ข้าราชการ ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณข้าราชการ

จานวนครั้ง
ในการเผยแพร่
ให้ความรู้

ครั้ง

6

27

จัดทาสื่อรณรงค์ส่งเสริม
ต่อต้านการทุจริต

ครั้ง

1

28

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน
กิจกรรมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมในรูปของการ
เข้าวัดฟังธรรม

ร้อยละของบุคลากร
ในหน่วยงานฯ
ได้รับทราบ
เรื่องการรณรงค์
ส่งเสริมการทุจริต
จานวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม

ครั้ง

1

จานวนครั้งในการจัด
กิจกรรม

ครั้ง

1

29

หน่วยนับ ปริมาณงาน

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

บุคลากรในสานักงาน
ได้รับทราบข้อมูล
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย
และวินัยข้าราชการ
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
ข้าราชการ
บุคลากรในสานักงาน
ได้รับทราบเรื่องการ
รณรงค์ส่งเสริมต่อต้าน
การทุจริต

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์
จังหวัดชัยนาท

บุคลากรภาครัฐ
ในหน่วยงานมีความรู้
ความเข้าใจ
ประมวลผลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
บุคลากรนาหลักธรรม
มาใช้ในการปฏิบัติงาน

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด
ชัยนาท

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด
ชัยนาท

สานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์
จังหวัดชัยนาท

10

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

30

โครงการรณรงค์ให้บุคลากร
ใส่เสื้อสีขาวในวันพุธ
เพื่อเป็นสัญลักษณ์
ของการต่อต้านการทุจริต

ร้อยละของบุคลากร
ร่วมแสดงสัญลักษณ์
การต่อต้านการทุจริต
เพิ่มขึ้น

จานวน
บุคลากร

ร้อยละ
80

31

จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย
เจ้าหน้าที่ในการป้องกัน
การทุจริต รณรงค์ เฝ้าระวัง
แจ้งเบาะแสการกระทาทุจริต
แก่ผู้บังคับบัญชาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บุคลากรมีความรู้
จานวน
ความเข้าใจที่เป็น
บุคลากร
เครือข่ายป้องกัน
การทุจริตเฝ้าระวัง
แจ้งเบาะแสการกระทา
ทุจริตต่อผู้บังคับบัญชา

ร้อยละ
60

หน่วยนับ ปริมาณงาน

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

32

เผยแพร่ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
ผ่านเว็บไซต์สานักงานประมง
จังหวัดชัยนาท

จานวนครั้ง
ในการจัดทาสื่อ
เผยแพร่

ครั้ง

1

33

เผยแพร่ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนผ่าน
เว็บไซต์จังหวัดชัยนาท

จานวนครั้ง
ในการจัดทาสื่อ
เผยแพร่

ครั้ง

1

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
บุคลากรและ
ประชาชน
เกิดจิตสานึก
ในการต่อต้านการ
ทุจริต
บุคลากรที่เป็น
เครือข่ายป้องกัน
การทุจริต เฝ้าระวัง
แจ้งเบาะแส
การกระทาต่อ
ผู้บังคับบัญชาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บุคลากรภาครัฐ
ในสานักงานมีความรู้
ความเข้าใจ
ในประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
บุคลากรภาครัฐ
มีความรู้ความเข้าใจ
ในประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน

งบประมาณ(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
คุมประพฤติ
จังหวัดชัยนาท

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
ประมง
จังหวัดชัยนาท

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
จังหวัดชัยนาท

สานักงาน
คุมประพฤติ
จังหวัดชัยนาท

11

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านการทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

34

ส่งเสริมให้บุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
ในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาหรือวันพิธี
สาคัญต่างๆ

35

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต
กรมที่ดิน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

36

กิจกรรมอบรมธรรมะ 5 นาที
ก่อนการประชุม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ปริมาณงาน

บุคลากร
ของที่ทาการปกครอง
จังหวัดชัยนาท มี
จิตสานึกด้านการ
ป้องกันการทุจริต
ต่อหน้าที่มากขึ้น
จานวนบุคลากร
ที่เข้ารับการอบรม

ครั้ง

4

คน

6

จานวนบุคลากร
ที่เข้ารับการอบรม

คน

55

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
สร้างวัฒนธรรมการ
ต่อต้านการทุจริต
และไม่พบการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
จากเหตุทุจริตภายใน
องค์กร
บุคลากรทีไ่ ด้รบั
การอบรม
สามารถนาความรู้
ที่ได้มาปรับใช้ในการ
ทางาน ได้อย่าง
ถูกต้อง และไม่ทนต่อ
การทุจริตทุกชนิด
บุคลากรทีไ่ ด้รบั
การอบรมสามารถ
นาความรู้ที่ได้มาปรับ
ใช้ในการทางานและ
ในชีวิตประจาวัน
ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม มีภูมิคมุ้ กัน
มีจิตสานึกที่ดี
ไม่ทนต่อการทุจริต

งบประมาณ(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
ที่ดินจังหวัด
ชัยนาท

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
ที่ดินจังหวัด
ชัยนาท

ที่ทาการ
ปกครอง
จังหวัดชัยนาท

12

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านการทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

37

กิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ บุคลากรของหน่วยงาน
ให้เจ้าหน้าที่สานักงานป้องกัน มีสว่ นร่วมในโครงการ
และบรรเทาสาธารณภัย
รักษาศีล 5
จังหวัดชัยนาทรักษาศีล 5

คน

22

38

บูรณาการสร้างความรู้
ความเข้าใจ ในการจัดประชุม
อบรม สัมมนา ผ่านการ
ขับเคลื่อน กิจกรรมพัฒนา
ชุมชนเช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
กองทุน กข.คจ. กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีสัมมาชีพชุมชน
พัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP และ
การดาเนินงานหมู่ เศรษฐกิจ
พอเพียงฯลฯ
โครงการเสริมสร้างจริยธรรม
ข้าราชการพัฒนาชุมชน

จานวนข้อร้องเรียน
ลดลง
ผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส
การดาเนินงานภาครัฐ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 86

คน

256

มีโครงการเสริมสร้าง
จริยธรรม อย่างน้อย
1 โครงการ

คน

53

39

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ปริมาณงาน

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

บุคลากรในสานักงาน
ถือปฏิบัติรักษาศีล 5
และเผยแพร่
หลักปฏิบตั ิไปยัง
บุคคลใกล้ชิด
บุคลากร
ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
มีความเชื่อมั่น
ศรัทธาในงานพัฒนา
ชุมชน

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-บุคลากรมีวินยั โปร่งใส
ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม และร่วมกัน
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
-บุคลากรมีภาพลักษณ์ใน
การดาเนินงานที่ดีและ
เป็นที่ยอมรับของสังคม

-

5,000

-

5,000

หน่วยงาน
สานักงาน
ป้องกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัดชัยนาท
สานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดชัยนาท

สานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดชัยนาท

13

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านการทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

40

นโยบายกากับดูแลองค์กรที่ดี บุคลากรให้บริการ
กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี ด้วยความรวดเร็ว
งบประมาณ พ.ศ. 2563
ถูกต้อง เสมอภาค
โปร่งใส และเป็นธรรม
การปลูกจิตสานึกบุคลากร
แจ้งเวียนและกาชับ
ในหน่วยงานให้ปฏิบัติงาน
ในที่ประชุม
ด้วยความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ
ประจาเดือนของ
และยึดมั่นในจรรยาบรรณ
หน่วยงาน
ของข้าราชการ
ส่งเสริมให้บุคคลกรเข้าร่วม
เชิงคุณภาพ :
กิจกรรมทางศาสนา
บุคคลากรของ
ในวันสาคัญทางพุทธศาสนา
สานักงานสหกรณ์
หรือในวันพิธีสาคัญต่างๆ
จังหวัดชัยนาท และ
ขบวนการสหกรณ์
มีจิตสานึกในการ
ป้องกันการทุจริตเพิ่ม
มากขึ้น
ชี้แจงและให้ความรูเ้ กี่ยวกับ
เชิงคุณภาพ :
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
บุคคลากรของ
ให้กับบุคคลกรของสานักงาน สานักงานสหกรณ์
รวมทั้งยกกรณีศึกษาอื่นที่
จังหวัดชัยนาท และ
เกี่ยวข้อง
ขบวนการสหกรณ์
มีจิตสานึกในการ
ป้องกันการทุจริตเพิ่ม
มากขึ้น

41

42

43

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ปริมาณงาน

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน

คน

46

ผู้รับบริการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 พึงพอใจ
ในการรับบริการ

-

-

-

สานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดชัยนาท

ครั้ง

1

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดชัยนาท

ครั้ง

19

บุคลากรในหน่วยงาน
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ระมัดระวังให้เป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับ
ทางราชการ
บุคคลากร
กลุ่มเป้าหมาย
มีวัฒนธรรมการ
ต่อต้านทุจริตและ
ไม่พบการทุจริต
ภายในองค์กร
ร้อยละ 97

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
สหกรณ์
จังหวัดชัยนาท

คน

52

บุคคลากร
กลุ่มเป้าหมาย
มีวัฒนธรรม
การต่อต้านทุจริต
และไม่พบการทุจริต
ภายในองค์กร
ร้อยละ 97

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
สหกรณ์
จังหวัดชัยนาท

14

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านการทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

44

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้
เศรษฐกิจพอเพียง

จานวนบุคลากร
ที่เข้าร่วมรับฟัง
การถ่ายทอดความรู้

45

โครงการเสริมสร้างวินัย
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดชัยนาท

ร้อยละ 70
ของบุคลากรของ
สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดชัยนาท
มีวินัยด้านคุณธรรม
จริยธรรมและ
กระบวนการคิด
ค่านิยมเชิงสร้างสรรค์
เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต

หน่วยนับ ปริมาณงาน
คน

55

ร้อยละ

70

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
บุคลากรทีไ่ ด้รบั การ
ถ่ายทอดความรู้ เข้าใจ
ถึงการดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งเป็นหลักพื้นฐาน
ที่ทาให้เข้าใจถึงความ
พอดี พอประมาณ
ทาให้มีจิตสานึก
ไม่ทุจริตและไม่ทน
ต่อการทุจริต
เกิดความร่วมมือ
ของบุคลการ
ของสานักงาน
พัฒนาสังคมฯ
จนเป็นแบบอย่าง
ให้ภาคีเครือข่าย
ในการสร้างค่านิยม
ที่ปราศจากการทุจริต
คอรัปชั่น

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

-

-

-

-

-

-

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่ทาการ
ปกครอง
จังหวัดชัยนาท

สานักงานพัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
ชัยนาท

15

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านการทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

46

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร
ต้นแบบคุณธรรมผู้ปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์

47

48

49

ตัวชี้วัด

จานวนบุคลากร
ที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ อย่างน้อย
หน่วยงานละ 1 คน
โครงการพัฒนาสมรรถนะและ จานวนครั้ง
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์
ในการจัดอบรม
ด้านการป้องกันการทุจริต
เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ให้แก่บุคลากร
และองค์ความรู้
จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ จานวนครั้ง
การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ที่นาหลักปรัชญา
พอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน เศรษฐกิจพอเพียง มา
เพื่อต่อต้านการทุจริต
ใช้ในการปฏิบัติงาน
จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ น
เพื่อต่อต้านการทุจริต
ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบตั ิ จานวนช่องทาง
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
การจัดกิจกรรมในด้าน
และวินัยให้แก่เจ้าหน้าที่ใน
การส่งเสริมการเรียนรู้
สังกัด เช่น การเข้าแถวเคารพ และปฏิบตั ิตามหลัก
ธงชาติ สวดมนต์ทุกวันจันทร์ คุณธรรมจริยธรรม
การแสดงเจตจานงต่อต้าน
และวินัย ให้แก่
การทุจริตการปิดประกาศ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด
คุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น

หน่วยนับ ปริมาณงาน

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน

ครั้ง

1

บุคลากรในสังกัด
รวม 2 ท่าน

-

-

-

สานักงาน
ปศุสัตว์
จังหวัดชัยนาท

ครั้ง

1

บุคลากรในสังกัด

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
ปศุสัตว์
จังหวัดชัยนาท

ครั้ง

อย่างน้อย
1

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
คุมประพฤติ
จังหวัดชัยนาท

กิจกรรม

3

บุคลากรและ
ประชาชนมีความรู้
การนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อต่อต้านการทุจริต
เรือนจาจัดกิจกรรม
ในด้านการส่งเสริม
การเรียนรู้และปฏิบตั ิ
ตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมและวินัย
ให้แก่ เจ้าหน้าที่
ในสังกัด
ได้ตามเป้าหมาย

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

เรือนจา
จังหวัดชัยนาท

16

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต้านการทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

50

ให้ความรู้เกี่ยวกับค่านิยม
ซื่อสัตย์ ให้แก่ อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ในโครงการฝึกอบรมจัดตั้งและ
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นในจังหวัด
ชัยนาท
ส่งเสริมให้บุคลากรใน
หน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

จานวนของ อปพร.
ที่เข้าร่วมโครงการใน
พื้นที่จังหวัดชัยนาท
ได้รับการปลูกฝังการ
ป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต

คน

120

สนับสนุนเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานให้เข้ารับ
การฝึกอบรมร่วมกับ
จังหวัด/กรม

ครั้ง

1

ให้บุคลากรเข้าใจ
ถึงหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

คน

49

ชี้แนะ ส่งเสริมแนะนา
ขบวนการสหกรณ์
และกลุม่ เกษตรกรในจังหวัด
ชัยนาทเกี่ยวกับการนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อต่อต้านการทุจริต

เชิงคุณภาพ :บุคลากร
ของสานักงานสหกรณ์
จังหวัดชัยนาท และ
ขบวนการสหกรณ์
มีจิตสานึกในการ
ป้องกัน
การทุจริตเพิ่มมากขึ้น

คน

180

51

52

53

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ปริมาณงาน

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

อปพร.ในพื้นที่จังหวัด
ชัยนาท ได้รับการ
ปลูกฝังการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
กับคนในชุมชน

-

-

-

เพื่อให้บุคลากร
ในหน่วยงานดาเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
จานวนบุคลากร
ในสานักงาน
ทราบหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
บุคคลากร
กลุ่มเป้าหมาย
มีวัฒนธรรมการ
ต่อต้านทุจริต
และไม่พบการทุจริต
ภายในองค์กร
ร้อยละ 97

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดชัยนาท

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
ขนส่งจังหวัด
ชัยนาท

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
สหกรณ์จังหวัด
ชัยนาท

สานักงาน
ป้องกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัดชัยนาท

17

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านการทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

54

โครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ให้แก่บุคลากร (โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
โครงการเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของเจ้าหน้าที่
สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ชัยนาท

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติงาน ให้แก่
บุคลากร

กิจกรรม

1

ร้อยละ 70 บุคลากร
ของสานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด
ชัยนาท สามารถนา
หลักการเกี่ยวกับการ
ดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เป็น
แนวทางในการทางาน
จำนวนเกษตรกร
ที่เข้ำรับกำรฝึ กอบรม

ร้อยละ

ราย

55

56

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรทฤษฏีใหม่
ในเขตปฏิรูปทีด่ ินจังหวัด
ชัยนาท

หน่วยนับ ปริมาณงาน

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

บุคลากรมีศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพ
ในการ ปฏิบัติงาน
โดยนาหลัก เศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้

-

39,600

39,600

70

เกิดการกล่อมเกลา
ในระบบความคิด
ที่พอเพียงนาไปสู่การ
ปฏิบัติงาน
ที่โปร่งใสและยั่งยืน

-

-

-

50

เกษตรกรทีไ่ ด้รับ
การอบรมสามารถ
นาความรูไ้ ปปรับใช้
ในการทางาน โดยเน้น
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นที่พึ่ง
ในการเดินทาง
สายกลางต้าน
การทุจริต

-

67,100

67,100-

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
39,600

หน่วยงาน
สานักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดชัยนาท

67,100

สานักงาน
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดชัยนาท

18

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านการทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

57

กิจกรรม 5 ส เราทาความดี
ด้วยหัวใจ

จานวนครั้ง
ในการทากิจกรรม

ครั้ง

12

58

ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วม
วันสาคัญทางศาสนา

จานวนครั้งในการ
เข้าร่วม

ครั้ง

12

59

โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
ทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดชัยนาท

จานวนเกษตรกร
ที่เข้ารับการฝึกอบรม

ราย

50

60

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรเพิม่ ประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
และเตรียมความพร้อมในการ
จัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

จานวนส่วนราชการ
และท้องถิ่นที่เข้ารับ
การอบรม

คน

160

หน่วยนับ ปริมาณงาน

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
บุคลากรในสานักงาน
เกษตรจังหวัดชัยนาท
มีจิตสานึกที่ดี นึกถึง
ประโยชน์ส่วนรวม
และรูร้ ักสามัคคี
บุคลากรในสานักงาน
เกษตรจังหวัดชัยนาท
นาหลักธรรมที่ได้มาใช้
ในการปฏิบัติงาน
เกษตรกรทีไ่ ด้รับการ
อบรมสามารถนา
ความรู้ไปปรับใช้
ในการทางาน โดยเน้น
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นที่พึ่ง
ในการเดินทางสายกลาง ต้านการทุจริต
เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ
สามารถนาความรู้
ที่ได้รับมาปรับใช้
ในการเบิกจ่ายเงิน
ให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

-

-

-

-

-

-

-

67,100

67,100

85,200

-

85,200

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน
สานักงาน
เกษตร
จังหวัดชัยนาท

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
เกษตรจังหวัด
ชัยนาท

67,100

สานักงาน
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดชัยนาท

85,200

สานักงานคลัง
จังหวัดชัยนาท

19

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผู้ค้ากับภาครัฐ
ที่ได้รับการอบรม
สามารถนาความรู้
ที่ได้มาปรับใช้ในการ
ทางานได้อย่างถูกต้อง

-

6,400

6,400

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
6,400

30

บุคลากรทีไ่ ด้รบั การ
อบรมสามารถ
นาความรู้ที่ได้รับ
มาปรับใช้
ในการทางาน
ได้อย่างถูกต้อง

-

13,200

13,200

13,200

สานักงานคลัง
จังหวัดชัยนาท

10

ปลูกจิตสานึก
ยึดมั่นหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดชัยนาท

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

61

โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“การบันทึกข้อมูลสินค้าใน
ระบบ Electronic Catalog :
e- catalog และการ
เสนอราคาในระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(e-Gp)”
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร “ระบบ
คานวณราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการด้วย
อิเล็กทรอนิกส์”สาหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของรัฐ
ในส่วนภูมิภาค
การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

จานวนผู้ค้ากับภาครัฐ
ที่เข้ารับการอบรม

คน

20

จานวนบุคลากร
ที่เข้ารับการอบรม

คน

จานวนบุคลากร
ในหน่วยงานมีความรู้
ความเข้าใจ
และนาไปปฏิบตั ิ
ในการใช้
ชีวิตประจาวัน

คน

62

63

หน่วยนับ ปริมาณงาน

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)

หน่วยงาน
สานักงานคลัง
จังหวัดชัยนาท

20

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

64

ประชุมสานักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ชัยนาท ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การส่งเสริมการดาเนินชีวิต
และพัฒนาตนเองตามหลัก
ศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งหลักคุณธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาล
โครงการสร้างจิตสานึก
และค่าความนิยมชองบุคลากร
ให้ปฏิเสธต่อต้านการทุจริต
โดยนาหลักธรรมทางศาสนา
และหลักคาสอนของในหลวง
รัชการที่ 9 มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานและดาเนินชีวิต
ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้ข้าราชการ
และบุคลากรในหน่วยงาน

จานวนครั้ง
ในการยกระดับ
จิตสานึก
ในการรักษาประโยชน์
สาธารณะและ
ปลูกจิตสานึกยึดมั่น
คุณธรรมและต่อต้าน
การทุจริต
ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับต่อต้านการ
ทุจริต

ครั้ง

2

ครั้ง

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

คน

65

66

หน่วยนับ ปริมาณงาน

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

บุคลากรมีจิตสานึก
ในการรักษาประโยชน์
สาธารณะและ
ปลูกจิตสานึกยึดมั่น
คุณธรรมและต่อต้าน
การทุจริต

-

-

-

1

บุคลากรในสังกัด
ดังนี้ ข้าราชการ
ร้อยละ 15 พนักงาน
ราชการ
ร้อยละ 15

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
ปศุสัตว์
จังหวัดชัยนาท

19

ข้าราชการและ
บุคลากรในหน่วยงาน
สามารถนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้
ประโยชน์ต่อตนเอง
และส่วนรวม

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
ชัยนาท

สานักงาน
สวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน

21

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

67

การเปิดโอกาสให้อาสาสมัครคุม
ประพฤติเข้ามามีสว่ นร่วมใน
การติดตามตรวจสอบการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ

68

จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย
ทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชนร่วม
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

69

จัดกิจกรรมให้ความรู้
ปลุกจิตสานึกในการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต
ให้กองอาสาสมัครคุมประพฤติ

70

ส่งเสริมการดาเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เช่น การส่งเสริมวิถีไทยนิยม
ไทย ใช้ของไทย วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย จัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการอัน
เนื่องกับโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จัดกิจกรรมส่งเสริมดารงชีวิต
อย่างพอเพียง

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ปริมาณงาน

จานวน
มีการเปิดโอกาส
อาสาสมัคร
ให้อาสาสมัครคุม
คุมประพฤติ
ประพฤติเข้ามามีสว่ น
ร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ
จานวนครั้งที่มีการจัด
ครั้ง
กิจกรรมสร้างเครือข่าย
ทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชน
ร่วมป้องกันปราบปราม
การทุจริต
นาความรู้ในการป้องกัน จานวน
อาสาสมัคร
และปราบปรามการ
คุมประพฤติ
ทุจริตมาจัดกิจกรรม
ให้กับอาสาสมัคร
คุมประพฤติ
กิจกรรม
จานวนช่องทาง
การจัดกิจกรรมในด้าน
การส่งเสริมการดาเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน

ร้อยละ 20

อาสาสมัคร
คุมประพฤติสามารถ
เข้ามามีส่วนร่วม
วางแผนและดาเนินการ
ทุจริต

-

-

-

อย่างน้อย
1

เครือข่ายทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชนสามารถ
ร่วมป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงานคุม
ประพฤติ
จังหวัดชัยนาท

ร้อยละ
75

อาสาสมัครคุมประพฤติมี
ความรู้มีจิตสานึก
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
มากยิ่งขึ้นปราบปราม
เรือนจาฯจัดกิจกรรม
ในด้านการส่งเสริม
การดาเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงานคุม
ประพฤติ
จังหวัดชัยนาท

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

เรือนจาจังหวัด
ชัยนาท

2

สานักงานคุม
ประพฤติ
จังหวัดชัยนาท

22

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

71

โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 25592564) จังหวัดชัยนาท
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
-กิจกรรมประชุม
คณะอนุกรรมการวางเสริม
คุณธรรมระดับจังหวัดและ
เจ้าหน้าที่ผเู้ กี่ยวข้อง
-กิจกรรมประชุมสร้างความ
เข้มแข็งของ “บวร”ระดับ
อาเภอและระดับชุมชน
กิจกรรมการลงนาม
ร่วมประกาศเจตนารมณ์
ขับเคลื่อนสานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ

ทุกหน่วยงาน
มีแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมเพื่อกาหนด
นโยบายและวางแผน
จัดกิจกรรม
ตามบทบาทภารกิจ
ของแต่ละหน่วยงาน

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารสาคัญในการต่อต้าน
การทุจริต ให้ประชาชนใน
ชุมชน

72

73

หน่วยนับ ปริมาณงาน

คน

25

ชุมชน

8
(363 คน)

จานวนข้าราชการและ
บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม

คน

36 คน

จานวนประชาชนใน
ชุมชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร

คน

480

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ

เกษตรกรทีไ่ ด้รับการ
อบรมสามารถนา
ความรู้ไปปรับใช้
ในการทางาน โดยเน้น
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นที่พึ่ง
ในการเดินทางสาย
กลางต้านการทุจริต

ข้าราชการและ
บุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีจิตสานึก
ตั้งใจ ปฏิบัติตนให้มี
คุณธรรม 4 ประการ
ได้แก่ พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา
ประชาชนในชุมชน
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารเพื่อใช้ในการ
ต่อต้านการทุจริต

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดชัยนาท

13,395

13,395

13,395

36,605

36,605

36,605

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดชัยนาท

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงานจัดหา
งานจังหวัด
ชัยนาท

23

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

74

โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการทางาน
เพื่อป้องกันการกระทาผิด
ระเบียบ และการทุจริต

75

กิจกรรมสร้างความรู้
ทั้งหมด 12 ครั้ง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
กิจกรรมชี้แจงความรู้ความ
เข้าใจและแนวทางปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในที่ประชุมสานักงาน
แรงงานจังหวัดชัยนาท
-กิจกรรมชี้แจงความรู้ความ
เข้าใจและแนวทางปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในที่อาสาสมัครแรงงาน
ระดับตาบลประจาเดือน
-ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมชิ อบ
(รายการวิทยุ 91.75 MHzของ
สถานีวทิ ยุกระจายสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดชัยนาท)

จานวนบุคลากร
ของหน่วยงาน
ที่เข้ารับการอบรม

หน่วยนับ ปริมาณงาน
ครั้ง

1

ครั้ง

12

4

4

4

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
บุคลากรในสังกัด
ดังนี้ ข้าราชการ
ร้อยละ 10
พนักงานราชการ
ร้อยละ 10
ตั้งแต่เดือนตุลาคม
2562-มีนาคม
2563

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

-

-

-

-

-

-

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน
สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด
ชัยนาท
สานักงาน
แรงงาน
จังหวัดชัยนาท

24

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากลไกการกาหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้ายการทุจริตต่อสาธารณชน
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการประเมินความ
พึงพอใจและไม่พึงพอใจ
ของผู้รับบริการ รวมถึง
การประเมินความพึงใจต่อ
ผลการดาเนินงานของ
ที่ทาการปกครอง
จังหวัดชัยนาท
บรรจุหัวข้อการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ/
ผลประโยชน์ทับซ้อนและ
การประมวลจริยธรรมในการ
ประชุม/อบรม/สัมมนาต่างๆ
ให้แก่บุคลากรในสังกัด

2

ตัวชี้วัด
การปฏิบัตริ าชการ
มีความโปร่งใส

จานวนครั้งที่นาความรู้
หัวข้อการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ/
ผลประโยชน์ทับซ้อน
และประมวลจริยธรรม
ให้แก่ บุคลากรใน
สังกัด ในการประชุม/
อบรม/สัมมนาต่างๆ

หน่วยนับ ปริมาณงาน

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ร้อยละของ
ผู้รับ
บริการ

80

การปฏิบัตริ าชการ
ของหน่วยงาน
มีประสิทธิภาพโปร่งใส

-

-

-

ครั้ง

อย่างน้อย
1

บุคลากรในสังกัด
มีความรู้หัวข้อการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ/ผลประโยชน์
ทับซ้อนและประมวล
จริยธรรมยิ่งขึ้น

-

-

-

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่ทาการปกครอง
จังหวัดชัยนาท

สานักงาน
คุมประพฤติ
จังหวัดชัยนาท

25

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างหลักการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3

มีการให้ความรู้ความเข้าใจ
กับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน

4

5

ตัวชี้วัด

จานวนครั้ง
ที่มีการนาความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานมาแจ้ง
ให้บุคลากรทราบ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
จานวนครั้งที่นา
เรียนรู้การนาหลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
มาจัดกิจกรรม
แลกเปลีย่ น
โครงการให้ความรู้ความเข้าใจ จานวนครั้งที่นาความรู้
เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
กฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติงาน
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานมาใช้
ในการจัดกิจกรรม
ให้บุคลากรทราบ

หน่วยนับ ปริมาณงาน
ครั้ง

5

ครั้ง

อย่างน้อย
1

ครั้ง

อย่างน้อย
1

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานเป็น
ไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องและ
มีความซื่อสัตย์สุจริต
มากยิ่งขึ้น
บุคลากรมีความรู้
การนาหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
คุมประพฤติ
จังหวัดชัยนาท

บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน
ยิ่งขึ้น

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
คุมประพฤติ
จังหวัดชัยนาท

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดชัยนาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และมาตรการสาหรับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

6

เสริมสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ให้มีการเปิดโอกาส
ให้บุคคลภายนอก/ภาคประชา
สังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติราชการของที่ทาการ
ปกครองจังหวัดชัยนาท
ประชาสัมพันธ์การต่อต้าน
การทุจริต

จานวนครั้งที่มีการจัด
กิจกรรมและเปิด
โอกาส
บุคคลภายนอก/
ภาคประชาสังคม
เข้ามามีส่วนร่วม

ครั้ง

6

จานวนครั้ง
ในการประชาสัมพันธ์

ครั้ง

6

เสริมสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
มีการเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกหรือภาคสังคม
เข้ามามีส่วนร่วม
ในการปฏิบัตริ าชการของ
สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดชัยนาท

จานวนครั้ง
ในการจัดกิจกรรม

ครั้ง

6

7

8

หน่วยนับ ปริมาณงาน

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

เกิดการปฏิบัติงาน
ที่มีความร่วมมือจาก
หลายภาคส่วน
รวมทั้งมีความโปร่งใส
ในการดาเนินการ
กิจกรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้มากขึ้น
บุคลากรในสานักงาน
ได้ทราบถึงการต่อต้าน
การทุจริต

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

บุคลากรในสานักงาน
ได้มสี ่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
มีการเปิดโอกาส
ให้บุคคลภายนอก
หรือภาคสังคม
เข้ามามีส่วนร่วม
ในการปฏิบัตริ าชการ
ของสานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
ชัยนาท

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่ทาการ
ปกครอง
จังหวัดชัยนาท

สานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
ชัยนาท
สานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
ชัยนาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และมาตรการสาหรับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

9

ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการ
ทุจริตเพื่อสร้างจิตสานึก ให้แก่
เจ้าหน้าที่ เช่น ติดป้าย
ประชาสัมพันธ์เพื่อต่อต้าน
การทุจริต ติดป้าย
พระบรมราโชวาทของในหลวง
รัชการที่ 9
เสริมสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
มีการเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกหรือภาคสังคม
เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ราชการของเรือนจา
การเชิญบุคคลภายนอก
ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการ
ตรวจรับข้าวสารและอาหาร
ดิบสาหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง

จานวนของการ
จัดกิจกรรมในด้านการ
ประชาสัมพันธ์ต่อต้าน
การทุจริตให้แก่
เจ้าหน้าที่ในสังกัด
และบุคลากรภายนอก

กิจกรรม

3

จานวนของการจัด
กิจกรรมในด้านการ
ประชาสัมพันธ์ต่อต้าน
การทุจริต ให้แก่
เจ้าหน้าที่ในสังกัดและ
บุคลากรภายนอก
มีการเชิญ
บุคคลภายนอกเข้าร่วม
เป็นผู้สังเกตการณ์
จานวน 6 ครั้ง

กิจกรรม

3

จานวนครั้ง

6 ครั้ง

กรณีเจ้าหน้าที่ของเรือนจา
มีเรื่องร้องเรียนจากบุคคล
ภายนอกจะมีการเชิญเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงด้วย

ร้อยละของการเชิญเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงด้วยทุกครั้ง กรณี
เจ้าหน้าที่เรือนจามีเรือ่ ง
ร้องเรียนจากบุคคลภายนอก

ร้อยละ

ร้อยละ 100

10

11

12

หน่วยนับ ปริมาณงาน

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

เรือนจา
จังหวัดชัยนาท

หน่วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

เรือนจาจัดกิจกรรม
ในด้านการ
ประชาสัมพันธ์
ต่อต้านการทุจริต
ให้แก่เจ้าหน้าที่
ในสังกัดและ
บุคคลภายนอก
เรือนจาจัดกิจกรรม
ในด้านการ
ประชาสัมพันธ์ต่อต้าน
การทุจริต ให้แก่
เจ้าหน้าที่ในสังกัด
และบุคคลภายนอก
มีบุคคลภายนอก
เข้าร่วมเป็น
ผู้สังเกตการณ์
จานวน 6 ครั้ง

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

เรือนจา
จังหวัดชัยนาท

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

เรือนจา
จังหวัดชัยนาท

มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงด้วย
ทุกครั้ง กรณีเจ้าหน้าที่
เรือนจามีเรื่องร้องเรียน
จากบุคคลภายนอก

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

เรือนจา
จังหวัดชัยนาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และมาตรการสาหรับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

13

การเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
พิจารณาการพักการลงโทษ

ร้อยละของการเชิญ
เจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานภายนอกเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการ
พิจารณาการพักการ
ลงโทษด้วยทุกครั้ง

ร้อยละ

ร้อยละ
100

14

การเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจประเมินมาตรฐาน 5
ด้าน

มีการเชิญเจ้าหน้าทีจ่ าก
โรงพยาบาลชัยนาท
นเรนทรและจากสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจประเมินมาตรฐาน
สิ่งจาเป็น ขั้นพื้นฐาน
5 ด้าน ปีละ 2 ครั้ง

ครั้ง

2

15

ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
เครือข่ายมีการสร้างเครือข่าย
ในองค์กร ดังนี้
-การแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ประเมินความโปร่งใสของ
เรือนจา
-การแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองทางวินับ

หน่วยนับ ปริมาณงาน

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

เรือนจา
จังหวัดชัยนาท

หน่วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

มีการเชิญหน่วยงาน
ภายนอกร่วมเป็น
คณะกรรมการ
พิจารณาพักการ
ลงโทษทุกครั้ง

-

-

-

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล
ชัยนาทนเรนทรและจาก
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดชัยนาทเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินมาตรฐาน
สิ่งจาเป็นขั้นพื้นฐาน
5 ด้าน ปีละ 2 ครั้ง

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

เรือนจา
จังหวัดชัยนาท

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

เรือนจา
จังหวัดชัยนาท

-มีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน
ความโปร่งใสของเรือนจา

เรื่อง

คาสั่ง
1 เรื่อง

-มีการแต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย
เรือนจาเป็นคณะกรรม
การประเมินความโปร่งใส

-มีคาสั่งแต่งตั้ง

เรื่อง

คาสั่ง
1 เรื่อง

-มีการแต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย
ของเรือนจาเป็น
คณะกรรมการกลั่นกรอง
ทางวินัย
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรฐานเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1

การให้คาปรึกษา/แนะนา
การตรวจสอบภายใน
หน่วยงานของที่ทาการ
ปกครองจังหวัดชัยนาท

ไม่มีการร้องเรียน
ปัญหาความโปร่งใส
ทุจริตภายในหน่วยงาน

ครั้ง

8

2

โครงการประเมินความพึง
พอใจ ของผู้รับบริการและ
ความพึงพอใจต่อผลการ
ดาเนินงานอย่างโปร่งใสและ
มีจริยธรรมของ สถจ.ชัยนาท
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
การให้คาปรึกษา/แนะนา
การตรวจสอบภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริตได้ร้อยละ
70

ครั้ง

1

ร้อยละ

ครั้ง

3

4

จัดประชุมผู้บริหาร/ปลัด
อปท.ในพื้นที่

ตัวชี้วัด

บุคลากรมีความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการสกัดกั้นการ
ทุจริต ร้อย ละ 70
เพิ่ม ประสิทธิภาพ ใน
การสกัดกั้น การทุจริต
ร้อย ละ 80

หน่วยนับ ปริมาณงาน

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ป้องกันการทุจริต
การเกิดกระบวนการ
ตรวจสอบภายในเป็น
กลไกติดตามปัญหา
ภายในหน่วยงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถยับยังการ
ทุจริตหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่าง
เท่าทัน สถานการ

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท

70

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
สามารถเสริมในการ
สกัดกั้นการทุจริต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท

4 - 12 ครั้ง

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สามารถ
เสริมในการสกัดกั้น
การทุจริตได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ไตรมาส 2

สานักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท

7,700

ที่ทาการ
ปกครอง
จังหวัดชัยนาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรฐานเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

5

กิจกรรมส่งเสริมสานักงาน
พาณิชย์คุณธรรม

จานวนครั้ง
ในการจัด/เข้าร่วม
กิจกรรม

ครั้ง

10

6

กิจกรรมการเสริมสร้างการ
จานวนครั้ง
ดาเนินงานด้านการป้องกันการ ในการจัด/เข้าร่วม
ทุจริตและส่งเสริมคุ้มครอง
กิจกรรม
จริยธรรมผ่าน MOC Zero
Corruption ของจังหวัด

ครั้ง

1

7

แผนบริหารจัดการความเสีย่ ง
เกี่ยวกับกระบวนงาน
ในส่วนภูมิภาค ของกระทรวง
พาณิชย์

ครั้ง

4

ความก้าวหน้า/ผลการ
ดาเนินงานตามแผน
บริหารจัดการความ
เสี่ยงตามมาตรการทีไ่ ด้
เสนอไป

หน่วยนับ ปริมาณงาน

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

บุคลากรในสานักงาน
นาหลักธรรมทีไ่ ด้
สร้างจิตสานึกให้มี
ความซื่อสัตย์สจุ ริตและ
เพิ่มประสิทธิภาพของ
กลไกป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
พัฒนาบุคลากร
ในสานักงาน เครือข่าย
MOC Zero
Corruption ให้มี
คุณธรรมและจริยธรรม
รักษาวินัยข้าราชการ
และยึดมั่นในความ
ถูกต้อง เพื่อขับเคลื่อน
ไปสู่การสร้าง
ธรรมาภิบาล

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
พาณิชย์
จังหวัดชัยนาท

วิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับกระบวนงาน
ในหน่วยงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนและ
กระบวนงานที่อาจเกิด
โอกาสในการรับสินบน
และกาหนดมาตรการ/
แนวทางการป้องกันความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
พาณิชย์
จังหวัดชัยนาท

สานักงาน
พาณิชย์
จังหวัดชัยนาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรฐานเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

8

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
สร้างจิตสานึกการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให้แก่บุคลากรในสังกัด
ประชุมบุคลากรในหน่วยงาน
ส่งเสริมความรู้เพื่อสร้าง
จิตสานึกต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
มาตรการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลป้องกันความเสีย่ ง
ในการเกิดทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
การติดตาม ตรวจสอบ
การรับเรื่องร้องเรียนและ
ขั้นตอนการส่งต่อเผยแพร่
ข้อมูลให้ประชาชนทราบ

จานวนช่องทาง
ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

9

10

11

หน่วยนับ ปริมาณงาน
ช่องทาง

อย่างน้อย
2 ช่องทาง

จานวนครั้งในการประชุม
บุคลากรส่งเสริมความรู้
เพื่อสร้างจิตสานึกต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

ครั้ง

4

หน่วยงานมีมาตรการ
ในการเสริมสร้าง
บุคลากรในการป้องกัน
การทุจริต
เรื่องร้องเรียน
ได้รับการส่งต่อและ
แจ้งผล

ครั้ง

1

จานวน
เรื่อง

ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

บุคลากรมีจิตสานึก
การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ให้แก่บุคลากรในสังกัด
บุคลากรมีจิตสานึก
ต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จังหวัดชัยนาท

หน่วยงาน/บุคลากร
ในสังกัด

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงานปศุ
สัตว์จังหวัด
ชัยนาท

มีการส่งต่อร้องเรียน
ได้รับกาส่งต่อและแจ้ง
ผลให้มีประสิทธิภาพ

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
คุมประพฤติ
จังหวัดชัยนาท

สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จังหวัดชัยนาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้ความรู้แก่บุคลากรในการปราบปรามการทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

12

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ตัวอย่างการกระทาความผิด
วินัย/ประมวลจริยธรรม

ตัวชี้วัด
มีตัวอย่างของการ
กระทาผิดวินัย
และฝ่าฝืนจริยธรรม
เผยแพร่

หน่วยนับ ปริมาณงาน
จานวนเรื่อง

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

อย่างน้อย 1 ลดการกระทาผิดวินัย
และการฝ่าฝืน
จริยธรรม

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

-

-

-

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน
สานักงาน
คุมประพฤติ
จังหวัดชัยนาท

33

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมสาหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

13

โครงการประชาสัมพันธ์
หรือเผยแพร่แนวทางป้องกัน
การทุจริตในการปฏิบตั ิ
ราชการ
บนเว็บไซด์หน่วยงาน

หน่วยงานมีการ
ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่
แนวทางการป้องกัน
การทุจริตในการป้องกัน
การทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการบนเว็บไซด์อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ครั้ง

12

14

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารและการเบิก
จ่ายเงิน
งบประมาณผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

จานวนครั้งในการ
เผยแพร่ความรู/้
แนวทางในการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ครั้ง

1

หน่วยนับ ปริมาณงาน

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

แนวทางการป้องกัน
การทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ
ของเจ้าหน้าที่รัฐ

-

-

-

เจ้าหน้าที่ในสังกัด

-

-

-

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน
สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด
ชัยนาท

สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด
ชัยนาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

15

โครงการประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (Local
Performance Assessment
: LPA

16

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ
โดยมีการแสดงข้อมูล
โครงการ รายละเอียด
การซื้อ/จ้าง ทุกครั้ง
ตามระเบียบกฎหมาย
ให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบทีไ่ ด้ดาเนินการ
ตามอานาจหน้าทีเ่ พื่อการ
ตรวจสอบดูแลการปฏิบตั ิ
ราชการของสานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ได้รับการประเมิน
ประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ ตัวชี้วัดของการ
ปฏิบัติราชการ
แสดงข้อมูล การซื้อ
จ้าง ในระบบ
สารสนเทศ
ตั้งแต่เริม่ โครงการ
จนแล้วเสร็จ

17

จานวนครั้ง
ที่หน่วยตรวจสอบ
เข้าตรวจสอบ

หน่วยนับ ปริมาณงาน

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ส่วนใหญ่มี
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

-

-

-

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน

ครั้ง

1

สานักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท

เดือน

12

บุคลากรสามารถ
ป้องกัน การจัดซื้อจัด
จ้างในการดาเนินการ
อย่างเปิดเผย

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท

ครั้ง

1

บุคลากรให้ความ
ร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบทีไ่ ด้
ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ดูแลการปฏิบัติ
ราชการของสานักงาน
เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดชัยนาท

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงานเกษตร
และสหกรณ์
จังหวัดชัยนาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก”
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันเน้นการทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1

จัดให้มีช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชน
ผ่านทางเว็บไซต์ หนังสือ
โทรศัพท์/โทรสาร
กิจกรรมสนับสนุนให้บคุ ลากร
เข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/
สัมมนาต่างๆ

จานวนช่องทาง
ในการรับเรื่อง
ร้องเรียน
ที่เข้าถึงง่ายขึ้น

3

จัดให้มีช่องทาง
การรับเรื่องร้องเรียน
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จากประชาชน

4

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วนโดยจัดให้มี
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
และรับฟังความคิดเห็น

2

หน่วยนับ ปริมาณงาน

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

ช่องทาง

4

บุคลากรในหน่วยงาน
มีความตระหนัก
ถึงการปฏิบัติงาน
ที่โปร่งใส-เป็นธรรม

-

-

-

ร้อยละ 70 บุคลากร
มีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัตริ าชการ

ร้อยละ

ร้อยละ 70

บุคลากร
มีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัตริ าชการ

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

จานวนช่องทาง
ในการรับเรื่อง
ร้องเรียนที่เข้าถึงง่าย
สาหรับเรื่องร้องเรียน
ทั้งสิ้น 5 ช่องทาง
ได้แก่ ตูร้ ับความ
คิดเห็น เว็บไซด์
โทรศัพท์ โทรสาร
และจดหมาย
จานวนช่องทาง
การร้องเรียน

ช่องทาง

5

สามารถรองรับ
การร้องเรียน
จากประชาชน
ได้ทุกช่องทางและ
สามารถนาเรื่องที่
ได้รับการร้องเรียน
ส่งผู้บังคับบัญชา
ดาเนินการต่อไป

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

ช่องทาง

4

ประชาชนมีช่องทาง
การร้องเรียน

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่ทาการ
ปกครอง
จังหวัดชัยนาท
สานักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
สานักงาน
ป้องกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัดชัยนาท

สานักงาน
ขนส่งจังหวัด
ชัยนาท

36

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก”
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันเน้นการทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

5

โครงการเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจ สร้างจิตสานึก
ความโปร่งใสปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ในสานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดชัยนาท

ร้อยละ

70

6

โครงการ “1 คนดี
มีจริยธรรม 1 หน่วยงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
ประจาปี พ.ศ. 2563”

ร้อยละ 70 ของ
บุคลากรสานักงาน
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ชัยนาท มีความรู้ ความ
เข้าใจเรื่องของการ
ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
บุคลากรของสานักงาน
ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็น “1 คนดี
มีจริยธรรม 1
หน่วยงาน”

ครั้ง

1

7

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วนโดยจัดให้มี
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และ
รับฟังความคิดเห็น
ติดป้ายประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการทุจริต

จานวนช่องทาง
การร้องเรียน

ช่องทาง

2

ป้าย

1

8

ติดป้ายประชาสัมพันธ์
หน้าสานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
ชัยนาทจานวน 1 ป้าย

หน่วยนับ ปริมาณงาน

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

บุคลากรมีสมรรถนะ
และทักษะในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

-

-

-

บุคลากรได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน
กระตุ้น และสร้างรง
บันดาลใจดารงตน
เป็นแบบอย่างที่ดี
ประพฤติตนอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม
ประชาชนมีช่องทาง
ร้องเรียน

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดชัยนาท

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอก
รับทราบถึงช่องทาง
การแจ้งเบาะแส
การทุจริต

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดชัยนาท
สานักงานเกษตร
และสหกรณ์
จังหวัดชัยนาท

สานักงาน
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดชัยนาท

37

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก”
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันเน้นการทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

9

สนับสนุนให้บุคลากร
เข้ารับการอบรม/ประชุม/
สัมมนาต่างๆ

10

สร้างระบบการตรวจสอบ
การใช้อานาจ เพื่อป้องกัน
ต่อต้านการทุจริต
-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามมาตรฐาน
ความโปร่งใส 5 ด้าน ของ
เรือนจา
เพื่อตรวจสอบประเมินผลการ
ดาเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด และรายงานกรมฯ
ทราบ
-มีการประเมินผลมาตรฐาน
ความโปร่งใสของเรือนจาและ
รายงานกรมฯทราบ ภายใน
กาหนดเวลา
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ตัวอย่างของการกระทาผิด
วินัย/ประมวลจริยธรรม

11

ตัวชี้วัด
ร้อยละ 70
ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม

หน่วยนับ ปริมาณงาน
ร้อยละ

70

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
สามารถปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

-มีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการ
ดาเนินงานตาม
มาตรฐานความโปร่งใส
5 ด้าน ของเรือนจา

เรื่อง

1 เรื่อง

-เรือนจาออกคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
การดาเนินงานตาม
มาตรฐานความ
โปร่งใส 5 ด้าน
ของเรือนจา

-ร้อยละของการจัดส่ง
รายงานผลการดาเนินงาน
มาตรฐานความโปร่งใสของ
เรือนจาภายใน
กาหนดเวลา

เรื่อง

1 เรื่อง

-ร้อยละของการจัดส่ง
รายงานผลการดาเนินงาน
มาตรฐานความโปร่งใส
ของเรือนจาภายใน
กาหนดเวลา

จานวนเรื่อง
ที่นาเข้าเผยแพร่

เรื่อง

12

บุคลากรรับทราบถึง
การกระทาผิดวินัย/
ประมวลจริยธรรม

งบประมาณ(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

เรือนจาจังหวัด
ชัยนาท

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงานเกษตร
และสหกรณ์
จังหวัดชัยนาท

สานักงานเกษตร
และสหกรณ์
จังหวัดชัยนาท

38

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก”
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันเน้นการทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

12

ผลิตและเผยแพร่คลิปวีดีโอ
ความยาวไม่เกิน 2 นาที
(ปปช. จังหวัดชัยนาท ต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ)

ร้อยละของการ
ประชาสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์และ
ภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยผ่านสื่อ
ของกรมประชาสัมพันธ์

หน่วยนับ ปริมาณงาน
ตอน

1

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
ผลิตและเผยแพร่คลิป
วีดีโอ ปปช จังหวัด
ชัยนาทต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ
บนเพจประชาสัมพันธ์
จังหวัดชัยนาทและ
ทางรายการสี่แยกข่าว
กรมประชาสัมพันธ์

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

10,000

-

10,000

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
10,000

หน่วยงาน
สานักงาน
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดชัยนาท

39

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก”
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

13

จัดทาตู้รับเรื่องร้องเรียน
และรับฟังความคิดเห็น
และช่องทางผ่านเว็บไซด์
ของสานักงานฯ
โครงการจัดทาระบบการ
ควบคุมภายใน สานักงาน
พัฒนาสังคมฯ
และรายงานผล

14

15

16

17

ตัวชี้วัด

จานวนช่องทาง
ของการรับเรื่อง
ร้องเรียนและรับฟัง
ความคิดเห็น
ร้อยละ 70
ของบุคลากรที่มีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดทาระบบการ
ควบคุมภายใน
ของสานักงานฯ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แสดงข้อมูลจัดซื้อจัด
ประจาปีงบประมาณ
จ้างในระบบ
โดยมีการแสดงข้อมูลโครงการ อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่
รายละเอียดซื้อ/จ้าง ทุกครั้ง
เริ่มโครงการ
ตามระเบียบ
จนเสร็จโครงการ
จัดช่องทางรับแจ้งเบาะแส
ช่องทางการรับแจ้ง
การทุจริต
เบาะแส
การรายงานผลการจัดหาพัสดุ
และเผยแพร่ไว้ให้ประชาชน
สามารถเข้าตรวจสอบดูได้

จานวนครั้งในการ
รายงานจัดหาพัสดุ

หน่วยนับ ปริมาณงาน
จานวน
ช่องทาง

2

ร้อยละ

70

เดือน

12

ช่องทาง

5

ครั้ง

1

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
ภาคีเครือข่าย
ได้มสี ่วนร่วม
ในสอดส่องดูแล
ไม่ให้เกิดการทุจริต
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่
มีการเสริมสร้าง
สมรรถนะ ด้านงาน
ป้องกันการทุจริตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
บุคลากรรับทราบ
ข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่
เริ่มจนเสร็จโครงการ
บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกรับทราบ
ถึงช่องทางการแจ้ง
เบาะแส
เจ้าหน้าที่ในสังกัด

งบประมาณ(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์
จังหวัดชัยนาท

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์
จังหวัดชัยนาท
สานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์
จังหวัดชัยนาท

สานักงาน
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
ชัยนาท
สานักงาน
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
ชัยนาท

40

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก”
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

18

จานวนเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
โครงการเสริมสร้างกลไก
ประชารัฐในการป้องกัน
การทุจริต และประพฤติมิชอบ

จานวนเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ที่ได้รับการ
แก้ไข
ร้อยละของเครือข่าย
อาสาสมัครที่เข้าร่วม
การอบรมและสมัคร
เป็นเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริต
จานวนครั้งของการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้าง
ผ่านทางเว็บไซด์
หน่วยงาน
จานวนครั้งของการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การประกวดราคา/
สอบราคา ผ่านทาง
เว็บไซด์จังหวัดชัยนาท

19

20

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซด์
หน่วยงาน

21

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารการประกวด
ราคา/สอบราคา
ผ่านเว็บไซด์จังหวัดชัยนาท

หน่วยนับ ปริมาณงาน

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน

ครั้ง

1

เจ้าหน้าที่และ
ประชาชน

-

-

-

ครั้ง

1

เครือข่ายอาสาสมัคร
สังกัด

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด
ชัยนาท

ครั้ง

12

สร้างความโปร่งใส
และเป็นธรรมสามารถ
ตรวจสอบได้

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด
ชัยนาท

ครั้ง

12

สร้างความโปร่งใส
และเป็นธรรมสามารถ
ตรวจสอบได้

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
จังหวัดชัยนาท

สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด
ชัยนาท

41

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก”
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

22

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ
โดยมีการแสดงข้อมูลโครงการ
รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบ

แสดงข้อมูลการ
จัดซื้อจ้างในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่เริม่ โครงการ
จนแล้วเสร็จ

เดือน

12

23

โครงการจัดทาข้อมูล ข่าวสาร
เกี่ยว กฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงาน
และความรู้ เกี่ยวกับการ
ป้องกันการ ทุจริต เผยแพร่ใน
เว็บไซต์สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ชัยนาท เพื่อให้ประชาชน
สามารถสืบค้นและตรวจสอบ
ได้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
และกฎหมายที่เกีย่ วข้อง

จานวนครั้ง
ในการเผยแพร่
เกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆของหน่วยงานใน
สังกัดและความรู้
เกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริต
ทางเว็บไซด์ของ
หน่วยงาน

ครั้ง

๑๒

หน่วยนับ ปริมาณงาน

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
การจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปด้วยความ
โปร่งใส สุจริต
บุคลากรหน่วยงาน
และบุคคลภายนอก
รับทราบข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่เริม่ ต้นโครงการ
จนแล้วเสร็จโครงการ
ประชาชนทั่วไปและ
บุคลากรของ
หน่วยงานเข้าถึงข้อมูล
เกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆของหน่วยงาน
ในสังกัดและความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริตได้สะดวก

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

-

-

-

-

-

-

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่ทาการ
ปกครอง
จังหวัดชัยนาท

สานักงาน
ป้องกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัดชัยนาท

42

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก”
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

24

การเผยแพร่ ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์
หน่วยงาน

25

26

ตัวชี้วัด

จานวนครั้งในการ
เผยแพร่ประกาศจัดซื้อ
จัดจ้างทางเว็บไซต์
หน่วยงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แสดงข้อมูลการจัดซื้อ
ประจาปีงบประมาณ
จัดจ้างในระบบ
โดยมีการแสดงข้อมูลโครงการ อิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดการซื้อ/จ้าง
ตั้งแต่เริม่ โครงการ
ทุกครั้งตามระเบียบ
จนเสร็จโครงการ
โครงการส่งเสริมพัฒนา
การใช้ระบบให้บริการ
ประชาชน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

จานวนช่องทาง
การให้บริการ
ของทุกหน่วยงาน
ในสังกัดที่ได้รับการ
ใช้งานอย่างต่อเนื่อง

หน่วยนับ ปริมาณงาน

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

ร้อยละ

100

ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร

-

-

-

เดือน

12

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

ครั้ง

1

บุคลากรรับทราบ
ข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่เริม่ โครงการ
จนเสร็จโครงการ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ/
ภาคประชาชนผู้ที่
เกี่ยวข้อง

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน
สานักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดชัยนาท
สานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
ชัยนาท

สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด
ชัยนาท

43

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก”
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

27

โครงการแบบสารวจ
ความพึงพอใจและความผูกพัน
ของผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียต่อการให้บริการ

ร้อยละ 70
ของประชาขน
ที่มาใช้บริการร่วมทา
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้เสียต่อการ
ให้บริการ

หน่วยนับ ปริมาณงาน
ร้อยละ

70

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
- สานักงานสามารถ
นาข้อมูลจากการทา
แบบประเมิน ของ
ประชาชน มาใช้เพื่อ
พัฒนาระบบการ
ทางานและการ
ให้บริการต่อไป

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

-

-

-

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน
สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดชัยนาท

44

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก”
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

28

กิจกรรมการประเมินผล
การ ปฏิบัตริ าชการ
ของบุคลากรในสังกัด

จานวนครั้ง
ในการประเมิน

29

การปรับปรุงแผนอัตรากาลัง
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น

30

จัดประชุมคณะกรรมการ
ก.อบต. ก.ทจ. และ ก.อบจ

31

โครงการพัฒนาบุคลากร
ของสานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดชัยนาท

ร้อยละ 70
สามารถลดความเสี่ยง
การทุจริตและ ประพฤติ
มิชอบ ของขั้นตอน
การดาเนินงาน
ร้อยละ 70 สามารถ
ลดความ เสี่ยงการ
ทุจริต และประพฤติ
มิชอบ ของขั้นตอน
การดาเนินงาน
ร้อยละ 70
ของบุคลากรสานักงาน
พัฒนาสังคม
ที่มีจิตมุ่งบริการมีการ
ทางานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้

หน่วยนับ ปริมาณงาน

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ครั้ง

2

บุคลากรมีความ
กระตือรือร้น ในการ
ปฏิบัติงาน

-

-

-

ร้อยละ

70

ปลอดการทุจริต
ขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน

-

-

-

ครั้ง

6

ปลอดการทุจริต
ขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน

-

320,850

320,850

ร้อยละ

70

บุคลากรในสานักงาน
พัฒนาสังคม ได้มีการ
เสริมสร้างสมรรถนะ
และองค์ความรู้เชิง
สร้างสรรค์ปรับเปลี่ยน
การดาเนินงาน ในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

-

-

-

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

320,850

ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน
สานักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
สานักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
สานักงาน
ส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
ชัยนาท

สานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคง
ของมนุษย์
จังหวัดชัยนาท

45

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก”
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

32

โครงการต่อต้านการทุจริต
การดาเนินการทางวินัย
และการเสริมสร้างพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีวินัย
และจรรยาเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
โครงการเสริมสร้างการ
มี ส่ ว นร่ ว มของเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบงาน
ป้องกันการทุจริตภาครัฐ

33

34

โครงการพัฒนาองค์กร
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
ร่วมต่อต้านการทุจริต

35

การเข้าร่วมการอบรม
ด้านการป้องกันการทุจริต
ด้วยความสมัครใจ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ปริมาณงาน

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน

จานวนครั้ง
ในการอบรมพัฒนา
สมรรถนะและองค์
ความรู้ของเจ้าหน้าที่

ครั้ง

1

เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ
พัฒนาสมรรถนะและ
องค์ความรู้มาใช้การ
ปฏิบัติงาน

-

-

-

สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด
ชัยนาท

จานวนเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานในสังกัดฯ
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบป้องกันการ
ทุจริต
ร้อยละความสาเร็จของ
หน่วยงานในสังกัด ใน
การดาเนินกิจกรรม
ต่อต้านการทุจริต
จานวนครั้งของ
บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมด้วยความ
สมัครใจ

ครั้ง

1

เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯมี
ประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกันการ
ทุจริตภาครัฐ

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด
ชัยนาท

ครั้ง

1

หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนและ
ประชาชน

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด
ชัยนาท

ครั้ง

1

ข้าราชการส่งเสริม
ค่านิยมและความคิด
คุณธรรมความสุจริต
ในหน่วยงาน

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
การท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
ชัยนาท

46

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก”
กลยุทธ์ที่ 8 การพัฒนาสมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

36

การติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการสานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ชัยนาท ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ผ่านทางเว็บไซด์
ของหน่วยงาน

ความถี่ในการติดตาม
และประเมินผล
การดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ

หน่วยนับ ปริมาณงาน

ครั้ง

12

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
ติดตาม
ผลการปฏิบตั ิงาน
ตามแผนงาน/
โครงการ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ผ่านทาง
ออนไลน์ได้ตลอดเวลา

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

-

-

-

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน
สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด
ชัยนาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้ประสิทธิภาพ
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1

การติดตาม กากับดูแล
และตรวจสอบการรับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ที่เกี่ยวข้องกับที่ทาการ
ปกครองจังหวัดชัยนาท

ความสาเร็จ
ในการดาเนินการ
เรื่องร้องเรียน

ร้อยละ

85

2

การติดตามตรวจสอบการรับ
เรื่องร้องเรียน และขั้นตอน
การส่งต่อ

ร้อยละ

70

3

เร่งรัดการสอบสวนของ
อปท. /การอุทธรณ์คาสั่ง/
การแก้คาฟ้องให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด

ร้อยละ

4

ดาเนินการเรื่องข้อกล่าวหา
ร้องเรียน เรื่องการปฏิบตั ิงาน
การทุจริต ประพฤติมิชอบ
ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องบุคลากร
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ร้อยละ 70
ของความสาเร็จ
ในการดาเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ
การร้องเรียน
ร้อยละ 70 ของเรื่อง
ได้รับการดาเนินการ
และเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด
จานวนร้อยละ
ของเรื่องร้องเรียน
ต่างๆ ของหน่วยงาน
ที่ได้รับการแก้ไข
ชี้แจง ปรับปรุง ให้เกิด
ความเข้าใจ
กับผู้ร้องเรียน

ร้อยละ

หน่วยนับ ปริมาณงาน

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในขั้นตอน
การร้องเรียนทีเ่ ป็นไป
อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม
และมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
ส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท

70

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
ส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท

100

บุคลากร
ในหน่วยงานปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความ
ระมัดระวังให้เป็นไป
ตามระเบียบ ข้อบังคับ
ทางราชการ เพื่อไม่ให้
เกิดการร้องเรียน/
ร้องทุกข์

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
โยธาธิการ
และฝังเมือง
จังหวัดชัยนาท

ที่ทาการ
ปกครอง
จังหวัดชัยนาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้ประสิทธิภาพ
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5

เร่งรัดการทาความเห็น
ของคณะอนุกรรมการวินัย/
อุทธรณ์/เรื่องร้องทุกข์
ของ อบต.และเทศบาล
ให้เป็นไป ตามระยะเวลา
ที่ประกาศ ก.อบต.จ./ก.ทจ.
ชัยนาทกาหนด
การสร้างความเชื่อมั่น
และความไว้วางใจต่อระบบ
การรับเรื่องร้องเรียน

ร้อยละ 70
ของเรื่องได้รับ
การดาเนินการ และ
เป็นไปตาม ระยะเวลา
ที่ กาหนด

ร้อยละ

70

ร้อยละของความสาเร็จ
ในการดาเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ
ร้องเรียน

ร้อยละ

7

โครงการบูรณาการข้อมูล
การทุจริตเพื่อเผยแพร่และ
รณรงค์ป้องกันการให้
และการรับสินบน

จานวนครั้งในการ
เผยแพร่ข้อมูลการทุจริต
และร่วมรณรงค์
การป้องกันการรณรงค์
ป้องกันการให้และรับ
สินบนของหน่วยงาน
ในสังกัด

8

ปรับปรุงช่องทางการร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดชัยนาททาง
ออนไลน์และออฟไลน์

จานวนช่องทาง
การรับเรื่องร้องเรียน
ทุจริต

6

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ปริมาณงาน

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

-

-

-

100

ประชาชนมีความพึง
พอใจเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดชัยนาท

ครั้ง

1

เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ/
ภาคประชาชน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
ปศุสัตว์
จังหวัดชัยนาท

ช่องทาง

-

ประชาชนและผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียมีชอ่ งทางที่
หลากหลายทั้งทางออนไลน์
และออฟไลน์ในการ
ติดต่อสือ่ สารร้องเรียน
แจ้งเบาะแสการทุจริต
ทางราชการได้สะดวกยิ่งขึ้น

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
ชัยนาท

สานักงาน
ส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 4 ตามกฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

9

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับความสาเร็จ
การจัดทารายงานการควบคุม ของระยะเวลา
ภายในระดับส่วนงานย่อย
วันทีจ่ ัดส่งรายงาน
การควบคุมภาย
ในระดับส่วนงานย่อย
การดาเนินงานตาม
ร้อยละของจานวน
พระราชบัญญัติการอานวย
ผู้รับบริการที่ได้รับ
ความสะดวกของทางราชการ บริการที่ได้รับบริการ
พ.ศ. 2563
ตามมาตรฐาน
ระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ในคู่มือ
สาหรับประชาชน
การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน ระดับความสาเร็จ
ตามคู่มือสาหรับประชาชน
ของการรายงานผล
ภายใต้พระราชบัญญัติอานวย การปฏิบัติงานตาม
ความสะดวกในการพิจารณา พระราชบัญญัติการ
อนุญาตของทางราชการ
อานวยความสะดวก
พ.ศ. 2558
ในการพิจารณา
อนุญาตของทาง
ราชการ
พ.ศ. 2558

10

11

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ปริมาณงาน

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน

ครั้ง

1

ผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด

-

-

-

ครั้ง

1

หน่วยงานในสังกัดฯ
ได้รับบริการทีไ่ ด้รับ
บริการตามมาตรฐาน
ระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ในคู่มือ
สาหรับประชาชน

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด
ชัยนาท

ครั้ง

1

เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติการ
อานวยความสะดวก
ในการพิจารณา
อนุญาตของทาง
ราชการ
พ.ศ. 2558

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด
ชัยนาท

สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด
ชัยนาท

50

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 4 ตามกฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

12

จัดประชุมคณะทางานฯ
พิจารณาทบทวนคู่มือ
สาหรับประชาชน ภายใต้
พระราชบัญญัติการอานวย
ความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ
จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้
ด้วยการสอดแทรกการป้องกัน
การทุจริตสู่การปฏิบัตติ าม
ภารกิจของหน่วยงาน

13

14

ตัวชี้วัด

ร้อยละของ
กระบวนงานตามคู่มือ
ที่ได้รับการพิจารณา
ทบทวนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
จานวนครั้งในการ
สอดแทรกหัวข้อ
เกี่ยวกับความรูด้ ้าน
การป้องกันการทุจริต
ในการอบรมตาม
ภารกิจของหน่วยงาน
โครงการประสานความร่วมมือ ระดับความสาเร็จใน
ในการปฏิบัติงานด้านการ
ความร่วมมือระหว่าง
ป้องกัน และปราบปรามการ หน่วยงานในสังกัด
ทุจริตระหว่างหน่วยงาน
ในสังกัด

หน่วยนับ ปริมาณงาน

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน

ครั้ง

1

ผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด

-

-

-

ครั้ง

1

เจ้าหน้าที่ในสังกัด

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด
ชัยนาท

ครั้ง

1

หน่วยงานในสังกัดมี
การความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานใน
สังกัด

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด
ชัยนาท

สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด
ชัยนาท

51

ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย”
กลยุทธ์ที่ 2 บูรณากรเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1

กิจกรรมประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงานด้วยความ
โปร่งใสไร้การทุจริต

ตัวชี้วัด
จานวนช่องทางในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารรณรงค์
ต่อต้านการทุจริต
ของหน่วยงาน (ต่อปี)

หน่วยนับ ปริมาณงาน
ครั้ง

1

ผลการดาเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ
ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

รวม

-

-

-

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน
สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด
ชัยนาท

