รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
หน่วยงาน สานักงานเกษตรจังหวัดลาพูน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายดาเนินงาน

ปีงบประมาณ 2565 (บาท)

หน่วยนับ ปริมาณงาน

งบ
งบส่วน รวมงบ
บูรณาการ ราชการ ประมาณ

1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์
พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร ระบบส่งเสริมการเกษตร
การจัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอาเภอ
คน
96
0
(District Workshop : DW)

22,200

ตัวชี้วัด

22,200 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
สามารถใช้ระบบส่งเสริม
การเกษตรไปขับเคลื่อนงาน
ส่งเสริมการเกษตรให้บรรลุตาม
เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่สานักงานเกษตร
จังหวัดลาพูน ทั้งระดับ
จังหวัด/อาเภอ/ตาบล รวม
ทั้งสิ้น 96 คน

ผลลัพท์

เจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรจังหวัด
จานวน 96 คน ได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ความสามารถและมี
ความพร้อมในการให้บริการงาน
ส่งเสริมการเกษตร

แผนการดาเนินงาน
ผลการ หน่วยงาน
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : บาท)
เบิกจ่าย รับผิดชอบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (บาท)

7,400

0

7,400

7,400

11,605

สนง.
กษจ.ลาพูน

หมายเหตุ :
สานักงานเกษตรจังหวัดลาพูน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินส่งเสริมการเกษตรในระดับอาเภอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัด และอาเภอ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรที่ประสบความสาเร็จ กาหนดแผนการ
ปฏิบัติงาน การติดตาม นิเทศงาน พร้อมทั้งการสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกษตรอาเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในจังหวัด/อาเภอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการเกษตรต่างๆ (เฉพาะด้าน) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานแผนงานโครงการ และปัญหาของเกษตรกร ทั้งนี้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน และมาตรการด้านการใช้จ่ายภาครัฐ กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555)
4) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560)
5) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค. (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกาหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกาหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) คาสั่งจังหวัดลาพูน ที่เกี่ยวข้อง
บุคคลเป้าหมายได้แก่ เกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม /หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เกษตรอาเภอทุกอาเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ และพนักงานราชการ ทั้งจังหวัดและอาเภอ รวมทั้งสิ้น 96 คน มีกาหนดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอาเภอ จานวน 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 จัดวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564
ครั้งที่ 2 จัดวันที่ 22 เมษายน 2565
ครั้งที่ 3 กาหนดจัด เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

ผูร้ ายงาน นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม
ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
เบอร์โทร. 053 512468

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดลาพูน (รอบ 6 เดือน)
หน่วยงาน ...สานักงานประมงจังหวัดลาพูน....
ผลการ
หน่วยงาน
แหล่งงบประมาณที่ใช้ในปี 2565
แผนการดาเนินงาน
เป้าหมายดาเนินงาน
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : ล้านบาท)
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : ล้านบาท) เบิกจ่าย รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลลัพธ์
(ล้านบาท)
งบปกติของ
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หน่วยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการ
ส่วนราชการ งบประมาณ

1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
- กิจกรรมขับเคลื่อนตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ราย

10

-

-

-

บุคลากรในสังกัด
ร้อยละ 80 - 100 บุคลากรร่วมกิจกรรมจิตอาสา
มีพฤติกรรมที่แสดงถึง
จัดโดยหน่วยงานและ
คุณธรรมพื้นฐาน
จังหวัดลาพูน
4 ประการ ได้แก่ วินัย
พอเพียง สุจริต จิตอาสา

-

สนง.ประมง
จังหวัดลาพูน

2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
2.1 การจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

ครั้ง

1

-

-

-

สานักงานฯ มีมาตรการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

1 ครั้ง

หน่วยงานจัดทาประกาศ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
สานักงานประมงจังหวัดลาพูน

-

สนง.ประมง
จังหวัดลาพูน

2.2 การจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารใช้จ่าย
งบประมาณ และแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง

ครั้ง

1

-

-

-

สานักงานฯ มีการจัดทา
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณและติดตาม
ความก้าวหน้าผล
การปฏิบัตงิ าน
เป็นรายไตรมาส

1 ครั้ง

หน่วยงานจัดทาแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ

-

สนง.ประมง
จังหวัดลาพูน

2.3 การประกาศเจตจานงสุจริต
และนโยบายการสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน

ครั้ง

1

-

-

-

มีประกาศเจตจานง
สุจริตของผู้บริหาร

1 ครั้ง

ประกาศเจตจานงสุจริตของ
ผู้บริหารกรมประมง

-

สนง.ประมง
จังหวัดลาพูน

2.4 การประเมินคุณธรรมและโปร่งใส
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency
Assessment : ITA)

ราย

10

-

-

-

มีการดาเนินงานตาม
มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

-

สนง.ประมง
จังหวัดลาพูน

ร้อยละ 80 - 100 หน่วยงานจัดทาประกาศ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
สานักงานประมงจังหวัดลาพูน

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2.5 การให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกแยะ
ผลประโยชน์สว่ นตนผลประโยชน์
ส่วนรวม มาตรการป้องกันการรับ
สินบนแก่บุคลากรในสังกัด

3 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
- ปราบปรามการทุจริต
การรายงานควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยงให้ผู้กากับดูแล

แหล่งงบประมาณที่ใช้ในปี 2565
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : ล้านบาท)
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
งบปกติของ
รวม
หน่วยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการ
ส่วนราชการ งบประมาณ
ราย
10
บุคลากรในสังกัด
ร้อยละ 80 - 100
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแยกแยะ
ผลประโยชน์สว่ นตน
และผลประโยชน์สว่ นรวม
เป้าหมายดาเนินงาน

ราย

10

-

-

-

บุคลากรในสังกัด
มีความมั่นใจในการ
ปฏิบัตริ าชการของ
หน่วยงาน จะบรรลุผล
สาเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้

ผลลัพธ์

แผนการดาเนินงาน
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ประกาศกรมประมง
"ขอความร่วมมืองดการให้
ของขวัญ" ตามนโยบาย
กรมประมงที่ให้ความสาคัญ
ในการสร้างบรรทัดฐานที่ดโี ดย
ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน

ร้อยละ 80 - 100 จัดทารายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุม
ภายในประจาปี

ผู้รายงาน : ................ญากรญา...............
(นางสาวญากรญา ชุมภูศรี)
ตาแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5351 1430

ผลการ
หน่วยงาน
เบิกจ่าย รับผิดชอบ
(ล้านบาท)
-

สนง.ประมง
จังหวัดลาพูน

-

สนง.ประมง
จังหวัดลาพูน

ที่
1

2

3

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)
หน่วยงาน สานักงานขนส่งจังหวัดลาพูน
ปีงบประมาณ 2565
ระยะเวลาดาเนินการ
เป้าหมายดาเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : ล้านบาท)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลลัพธ์
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย:ล้านบาท)
(ล้านบาท)
หน่วยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการ งบส่วนราชการ รวมงบประมาณ
ไดรมาส 1 ไดรมาส 2 ไดรมาส 3 ไดรมาส 4
กิจกรรมเผยแพร่พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้า
คน
37
จานวนข้าราชการ
ร้อยละ 80
ข้าราชการทุกคนของสานัก
อยู่หัวในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัตติ นให้มีคุณธรรม
ที่รับทราบการเผยแพร่
งานขนส่งจังหวัดลาพูนได้
จริยธรรม
รับทราบพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัตติ น
ให้มีคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน เรื่อง ทุจริตและ ช่องทาง
3
จานวนช่องทางประชา จานวนช่องทางประชาสัมพันธ์ ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
การปฏิบัตหิ รือละเว้นการปฏิบัตหิ น้าที่โดยมิชอบของ
สัมพันธ์การร้องเรียน อย่างน้อย 3 ช่องทาง
ที่สานักงานขนส่งจังหวัดลาพูนได้
เจ้าหน้าที่ของรัฐผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ
เรื่อง ทุจริตและการ
รับทราบช่องทางการร้องเรียน
ปฏิบัตหิ รือละเว้นการ
และทราบพฤติกรรมของ
ปฏิบัตหิ น้าที่โดยมิชอบ
เจ้าหน้าที่ที่เข้าข่ายทุจริตและ
ของเจ้าหน้าที่รัฐ
ประพฤติมิชอบ
รับคาร้องเรียน/แสดงความคิดเห็นจากตู้แสดงความคิดเห็น เรื่อง
0
รับคาร้องเรียน/แสดง ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้าใจใน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัตหิ น้าที่
ของสานักงานขนส่งจังหวัดลาพูน
ความคิดเห็นจากตู้ หน้าที่ของตนเองและสามารถ ด้วยความระมัดระวัง
แสดงความคิดเห็น ให้บริการกับประชาชนให้ได้รับ
ความพึงพอใจ

4 กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ กิจกรรม

5 ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรม ทั้ง
ของกรมฯ และหน่วยงานอื่น ๆ

คน

1

37

-

-

-

-

-

-

การปิดประกาศอัตรา จานวนระชาชนผู้มาติดต่อไม่
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ น้อยกว่าร้อยละ 70

ประชาชนที่มาติดต่อราชการที่
สานักงานขนส่งจังหวัดลาพูนได้
เข้าใจในการเก็บค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ

ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในหลัก
สูตร

เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าใจ
ในเรื่องจริยธรรมเพิ่มขึ้นและนามา
ใช้ในการปฏิบัตงิ าน

ร้อยละ 70

-

-

ผู้รายงาน :
(นางสาวมัณทนา ธรรมธิ)
ตาแหน่ง :
เจ้าพนักงานขนส่งชานาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ : 053-525548

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหาร
งานทั่วไป

ฝ่ายทะเบียน
รถ ฝ่ายใบ
อนุญาตขับรถ
สานักงาน
ขนส่งจังหวัด
ลาพูน
งานบริหาร
งานทั่วไป

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดลาพูน (รอบ 6 เดือน)

ที่
1

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

โครงการองค์กรผาสุก

หน่วยงาน สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูน
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
เป้าหมายดาเนินงาน
แหล่งงบประมาณที่ใช้ในปี 2564
แผนการดาเนินงาน
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : ล้านบาท)
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : ล้านบาท)
ผลการเบิกจ่าย
(ล้านบาท)
รวม
งบส่วน
หน่วยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ราชการ งบประมาณ
โครงการ
1
ร้อยละ 90
จากกิจกรรม
-

2

ของผู้ร่วม

ทั้งหมด 10

3

กิจกรรม

กิจกรรมย่อย

4

ดาเนินการแล้ว

5

7 กิจกรรม

........

ผู้รายงาน : นางอาไพ เกษมพิทักษ์พงค์
ตาแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9807536

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดลาพูน
หน่วยงาน สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูน
โครงการองค์กรผาสุก ปี 2565
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการองค์กรผาสุก ปี 2565 รอบ 6 เดือน
กิจกรรมที่ 1 จิตใส ใจสบาย กิจกรรมย่อย 1.1 การทาบุญเนื่องในโอกาสต่างๆ
บุคลากรในหน่วยงานร่วมทาบุญตามวันสาคัญต่างๆ

1.2 ดูแลรักษาสุขภาพ นาบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจาปี

กิจกรรมที่ 2 สานักงาน สวย สะอาด กิจกรรมย่อย 2.1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทางาน
ส่งเสริมให้มีการจัดทา 5 ส ในแต่ละส่วนงาน

กิจกรรมย่อย 2.2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายนอกสานักงาน
กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรมย่อย 3.2 กีฬาพาเพลิน ส่งเสริมให้วันพุธมีการเล่นกีฬาที่ผู้ร่วมโครงการชื่นชอบ

กิจกรรมที่ 4 ร่วมโครงการทาความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก
4.1 คัดแยกขยะในสานักงาน
- เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานของรัฐ
- ออกมาตรการห้ามนาถุงพลาสติกเข้ามาในสานักงาน

4.2 กิจกรรมรณรงค์การลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกในห้างร้าน
จัดกิจกรรมทาความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

(แบบกรอกข้อมูลการจัดทาแผนฯ)

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดลาพูน (รอบ 6 เดือน)
หน่วยงาน .............สานักงานจังหวัดลาพูน....................
เป้าหมายดาเนินงาน
แหล่งงบประมาณที่ใช้ในปี 2565
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : ล้านบาท)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลลัพธ์
รวม
งบส่วน
หน่วยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการ
ราชการ งบประมาณ
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1 โครงการเตรียมความพร้อมในการประเมิน
คน
150
สป.มท
53,200 ส่วนราชการส่วนภูมิภาค
150 ส่วนราชการส่วนภูมิภาค
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดลาพูน
ได้รับการอบรม ITA ไม่
ต่ากว่า 150 คน

และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดลาพูน มี
ความพร้อมในการประเมิน
ITA

แผนการดาเนินงาน
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2
/

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

53,200 กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ผู้รายงาน : นางสาวจิดาภา ป้อมป้อง
ตาแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 088-5479256

(แบบกรอกข ้อมูลจัดทำแผนฯ)

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดลาพูน (รอบ 6 เดือน)
หน่วยงาน : ที่ทาการปกครองจังหวัดลาพูน
ค่า
เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2564 (ล้านบาท)
ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงาน
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตั
ว
ชี
้
ว
ั
ด
ผลลั
พ
ธ์
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย: ล้านบาท)
งบส่วน รวม
เป้าหมาย
ดาเนินงาน
บูรณาการ
รับผิดชอบ
หน่วยนับ ปริมาณงาน
ราชการ งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 การปรับปรุงระบบการ
ครั้ง
2
จานวนการร้องเรียน
ปราศจากเรื่องร้องเรียน
ที่ทาการปกครอง
จัดซื้อจัดจ้างให้มีความ
การจัดชื้อจัดจ้าง
ในระบบการจัดชื้อจัดจ้าง
จังหวัดลาพูน


โปร่งใสและตรวจสอบได้
เป็นร้อยละศูนย์
ของที่ทาการปกครอง
จังหวัดลาพูน
2 การเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมและดาเนินการ
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

ช่องทาง

3 สร้างช่องทางการรับแจ้ง
ช่องทาง
ข้อมูลเบาะแส/เรื่องร้องเรียน
การทุจริต การปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชาชนได้รับทราบ

2
-

-

-

3
-

-

-

จานวนช่องทาง
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร

-

จานวนช่องทางที่
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
หรือประชาชนใน
พื้นที่ได้รู้จักช่องทาง
การร้องเรียน

-

ประชาชนมีโอกาสได้รับ
ข้อมูลข่าวข่าวสาร
ที่จาเป็น

มีช่องทางการรับแจ้ง
ข้อมูลเบาะแส / เรื่อง
ร้องเรียนในพื้นที่และ
ประชาชนรับทราบ
ช่องทางดังกล่าว

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดลาพูน




-

-

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดลาพูน




-

-

การทุจริต
ผู้รายงาน
(นายชาตรี กิตติธนดิตถ์)
ปลัดจังหวัดลาพูน

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดลาพูน(รอบ 6 เดือน)
หน่วยงาน .......สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลาพูน .......................................

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายดาเนินงาน
หน่วย
ปริมาณงาน
นับ

แหล่งงบประมาณทีใ่ ช้ในปี 2565
(ล้านบาท)
งบบูรณาการ

ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 4
1
3

1 กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ บุคลากรในสังกัดทุกคน มีการลงนามและแสดงสัญลักษณ์

2 การจัดทาคู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลาพูน

ผลลัพธ์

งบปกติของส่วน
รวมงบประมาณ
ราชการ

แผนการดาเนินงาน
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : ล้านบาท)

มีการลงนามและแสดงสัญลักษณ์

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

มีหนังสือคู่มือการเบิกจ่าย

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

งานการเงินมีแนวทาง

งบประมาณของ

งานการเงินมีแนวทาง

การปฏิบัตงิ านที่ชัดเจน

สานักงานพัฒนาชุมชน

การปฏิบัตงิ านที่ชัดเจน

ถูกต้อง ตามระเบียบ

จังหวัดลาพูน

ถูกต้อง ตามระเบียบ

ผู้รายงาน

นางชลิตสา เปี่ยมสุขศรีชัย

ตาแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

เบอร์โทร

095-6766648

P

P

(แบบกรอกข้อมูลการจัดทาแผนฯ)

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดลาพูน (รอบ 6 เดือน)
หน่วยงาน สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลาพูน
แหล่งงบประมาณที่ใช้ในปี 2565
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย:ล้านบาท)
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
งบ
รวม
หน่วยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการ
ส่วนราชการ งบประมาณ
โครงการ
1
- ความสาเร็จในการรับรู้ ร้อยละ
ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และ 100
ร่วมดาเนินโครงการรณรงค์
เพื่อป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายดาเนินงาน

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการรณรงค์เพือ่ ป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลาพูน

แผนการดาเนินงาน
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย:ล้านบาท) ผลการ
ผลลัพธ์
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 เบิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

- เจ้าหน้าที่
ในสังกัด
ทุกท่าน

-

-

ผู้รายงาน :
ตาแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :

-

-

-

- สานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดลาพูน

นางสาวสุชานาฏ ยะสืบ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
0-5352-5011-12

(แบบกรอกข้อมูลการจัดทาแผนฯ)

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดลาพูน (รอบ 6 เดือน)
หน่วยงาน ...............สานักงานที่ดินจังหวัดลาพูน.......................
แหล่งงบประมาณที่ใช้ในปี 2565
แผนการดาเนินงาน
ผลการ
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : ล้านบาท)
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : ล้านบาท)
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลลัพธ์
เบิกจ่าย
รวม
งบส่วน
ปริมาณงาน งบบูรณาการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ล้านบาท)
ราชการ งบประมาณ
บุคลากรมีความ
ดาเนินการได้
เข้าใจและ
ตามเป้าหมายที่
ตระหนักรู้ถึง
วางไว้
การป้องกัน
1
และ
ปราบปรามการ
1
ทุจริต
-

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยนับ

1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต ของสานักงานที่ดินจังหวัด
ลาพูน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กิจกรรมย่อย ได้แก่
-การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต
-การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
-ส่งเสริมความโปร่งใสในระบบจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน
-เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
-ฯลฯ

1
1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ฝ่ายอานวยการ

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ
สานักงาน ปปช.

1

1

-

-

-

สามารถจัดส่ง
ข้อมูล/เอกสาร
สนับสนุนได้
ตามกาหนด

ดาเนินการได้
ตามเป้าหมายที่
วางไว้

-

-

-

-

-

ฝ่ายอานวยการ

3 กิจกรรมเข้าวัด/ทาบุญใส่บาตร/
ฟังธรรม/ปฏิบัติธรรม ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สานักงานที่ดินจังหวัดลาพูน

1

1

-

-

-

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ดาเนินการได้
ตามเป้าหมายที่
วางไว้ (บุคลากร
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม)

-

-

-

-

-

ฝ่ายอานวยการ

4 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดาเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

1

1

-

-

-

จานวนกิจกรรม
เสริมสร้าง
ความรู้

ดาเนินการได้
ตามเป้าหมายที่
วางไว้

-

-

-

-

-

ฝ่ายอานวยการ

ผู้รายงาน : ….นางสาวธิดารัตน์ ญาณกิจ….….
ตาแหน่ง : ……นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ.…
เบอร์โทรศัพท์ : …053 511098 ต่อ 103……..

(แบบกรอกข้อมูลการจัดทาแผนฯ)

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดลาพูน (รอบ 6 เดือน)
หน่วยงาน ......สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลาพูน......................

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายดาเนินงาน

หน่วยนับ
1 รณรงค์สร้างจิตสานึกความซื่อสัตย์
สุจริตปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมอันดี
ในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากร
ในสานักงานฯ โดยการจัดทาบอร์ด
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ความรูเ้ กี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ความ
โปร่งใส
/ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับนโยบาย
ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติชอบกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

บอร์ด

2 จัดทาช่องทางการรับเรือ่ งร้องเรียน
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ครัง้

แหล่งงบประมาณที่ใช้ในปี 2565
(ล้านบาท)

ตัวชี้วัด

ปริมาณ
งบปกติของ
รวม
งบบูรณาการ
งาน
ส่วนราชการ งบประมาณ
ร้อยละ 90 ของ
1
บุคลากร
สนง.ปภ.จ.ลพ.
ได้รับความรู้
ข่าวสาร
ในการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต

1

-

-

-

ช่องทางในการ
ร้องเรียนของ
หน่วยงาน
เพิ่มมากขึ้น

ผลลัพธ์

แผนการดาเนินงาน
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : ล้านบาท)

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เชิงปริมาณ

P

P

-

-

-

สนง.ปภ.จ.ลพ.

เชิงปริมาณ

P

P

-

-

-

สนง.ปภ.จ.ลพ.

ผู้รายงาน : .........................................................
เบอร์โทรศัพท์ : 089-969-6770

ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลาพูน

ภาพที่ 1-2 : จัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ
เพื่อรณรงค์สร้างจิตสานึกความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมอันดี ในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรในสานักงานฯ

ภาพที่ 3 : จัดทาระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดลาพูน (รอบ 6 เดือน)
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลาพูน
เป้าหมายดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (ล้านบาท)
แผนการดาเนินงาน
ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลลัพธ์
งบส่วน รวม
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : ล้าน)
หน่วยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการ
ราชการ งบประมาณ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 มาตรการป้องกันการทุจริต
คน
50
49,100
49,100 จานวนผู้ผ่านการอบรม
ยังไม่ได้รับงบประมาณ
49,100
และขัดกันของผลประโยชน์
50 คน
ส่วนรวมกับผลประโยชน์
ส่วนบุคคลในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สถจ.ลาพูน

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดลาพูน (รอบ 6 เดือน)
หน่วยงาน สานักงานแรงงานจังหวัดลาพูน

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายดาเนินงาน

แหล่งงบประมาณที่ใช้ในปี ๒๕๖๕ (บาท)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

งบบูรณาการ

งบปกติของส่วนราชการ

รวมงบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

แผนการดาเนินงาน
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : ล้านบาท)

ผลลัพธ์

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

1

เสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกัน
และลดความเสี่ยงในการเกิด
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
(โครงการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนด้านอาชีพ)

กระบวนงาน

1

-

-

-

ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนด้านอาชีพ
2565

มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวน 400 คน

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไป
ตามเป้าหมายทีก่ าหนด 2. มี
ขัน้ ตอนและกระบวนติดตาม
ประเมินผลทีม่ ีประสิทธิภาพ

1

-

2

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและ
ส่งเสริมองค์ความรู้ในบทบาท
หน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีป่ อ้ งกันการ
ทุจริตเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงาน

ครั้ง

8

-

-

-

จัดส่งเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงาน
เข้ารับการอบรมร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ไม่นอ้ ย
กว่า 8 ครั้ง

เจ้าหน้าทีข่ องสานักงานที่
รับผิดชอบงานด้านการ
ป้องกันแล ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติม/ิ
เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน/เจ้าหน้าที่
พัสดุ จานวน 3 คน

เจ้าหน้าในหน่วยงาน
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส
ตรวจสอบได้

2

2

3

สนับสนุนและสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการต้าน
การทุจริต "ดวงตาแรงงาน"

ครั้ง

1

-

-

-

ประสานเครือข่าย อสร.ในพืน้
ไม่นอ้ ยกว่า 2 คนเข้ารับการ
อบรมร่วมกับส่วนกลาง

อาสาสมัครแรงงานจังหวัด
ลาพูน จานวน 2 คน

มีเครือข่ายในการแจ้งเบาะแส
และป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

4

กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลสารมูล
ข่าวสารต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานตามอานาจหน้าทีห่ รือ
ภารกิจของหน่วยงานผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ครั้ง

12

-

-

-

หน่วยงานมีช่องทางเทคโนโลยี มีช่องทางเทคโนโลยี
ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สารสนเทศเพือ่ ใช้ในการ
สารสนเทศเพือ่ ใช้ในการ
รับทราบข้อมูลข่าวสารและ
เผยแพร่ข่าวสารอย่างน้อย 1 เผยแพร่ข่าวสารอย่างน้อย 1 ตรวจสอบได้
ช่องทาง
ช่องทาง

5

ประกาศเจตนารมย์ของผู้บริหาร
และบุคลากรในการต่อต้านการ
ทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ

ครั้ง

1

-

-

-

หน่วยงานประกาศเจตนารมย์
ต่อต้านการทุจริตอย่างน้อย 1
ช่องทาง

หน่วยงานของผู้บริหารและ
บุคลากรในการต่อต้านการ
ทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ราชการ

หน่วยงานประกาศเจตนารมย์
ต่อการการทุจริตทุกรูปแบบ

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

404,275.- สนง.แรงงาน
จ.ลาพูน

-

สนง.แรงงาน
จ.ลาพูน

-

สนง.แรงงาน
จ.ลาพูน

-

-

3

3

-

สนง.แรงงาน
จ.ลาพูน

1

-

สนง.แรงงาน
จ.ลาพูน

ผู้รายงาน : นางสาวพรวิไล ผ่องศรี
ตาแหน่ง : นักวิชาการแรงงานชานาญการ
เบอร์โทร : 053-525-615-6
E-mail : lamphun.mol1@gmail.com

(แบบกรอกข้อมูลการจัดทาแผนฯ)

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดลาพูน (รอบ 6 เดือน)

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลาพูน
เป้าหมายดาเนินงาน
แหล่งงบประมาณที่ใช้ในปี 2565
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : ล้านบาท)
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์
รวม
งบส่วน
หน่วยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการ
ราชการ งบประมาณ
คลิป
2
ร้อยละ 80
ประชาชนใน
7,000
7,000 ร้อยละ 80

1

โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2

ผลิตและเผยแพร่ข่าวกิจกรรมวันต่อต้าน
การทุจริตสากลประเทศไทย

ข่าว

2

-

-

-

3

ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ข่าว

3

-

-

-

แผนการดาเนินงาน
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : ล้านบาท)
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผลการ
เบิกจ่าย
(ล้านบาท)

-

3,500

-

3,500

3,500

สานักงาน
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดลาพูน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ของประชาชน
รับรู้ เข้าใจ
นโยบายด้าน
การป้องกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ร้อยละ 80
ของประชาชน
รับรู้ เข้าใจ
วัตถุประสงค์
การจัดกิจกรรม
ฯ และร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของ
การต่อต้านการ
ทุริต

ของประชาชน
รับรู้ เข้าใจ
นโยบายด้าน
การป้องกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ร้อยละ 80
ของประชาชน
รับรู้ เข้าใจ
วัตถุประสงค์
การจัดกิจกรรม
ฯ และร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของ
การต่อต้านการ
ทุริต

พื้นที่จังหวัด
ลาพูนรับรู้ เข้าใจ
นโยบายด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ประชาชนใน
พื้นที่จังหวัด
ลาพูนรับรู้
เข้าใจ
วัตถุประสงค์การ
จัดกิจกรรมฯ
และร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของ
การต่อต้านการ
ทุริต

-

-

-

-

-

สานักงาน
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดลาพูน

ร้อยละ 80
ของประชาชน
รับรู้ เข้าใจ
ข้อมูลข่าวสาร
การรณรงค์
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ร้อยละ 80
ของประชาชน
รับรู้ เข้าใจ
ข้อมูลข่าวสาร
การรณรงค์
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ประชาชนใน
พื้นที่จังหวัด
ลาพูนรับรู้
เข้าใจข้อมูล
ข่าวสารการ
รณรงค์ป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

-

-

-

-

-

สานักงาน
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดลาพูน

ผู้รายงาน : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
ตาแหน่ง :นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : 06-2594-4628

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดลาพูน (รอบ ๖ เดือน)
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลาพูน
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์

หน่วยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการงบส่วนราชการ รวมงบประมาณ

1 ประกาศนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใส เจตจานงสุจริต
ขององค์กร
2 มาตรการให้ผู้มาติดต่อราชการ
เข้าถึงช่องทางการร้องเรียน

คน

3 โครงการการสร้างความปรองดอง

หมู่บ้าน

สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5
(หมู่บ้านต้นแบบ)
4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม

คน

คน

วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
วันมาฆบูชา

5 กิจกรรม "สวดมนต์ข้ามปี"
ในระดับจังหวัด 1 แห่ง
ระดับอาเภอๆ ละ 1 แห่ง

คน

6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/

คน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการ

ปีงบประมาณ 2565(ล้านบาท)

10

ทุกด้าน

-

-

-

-

16

-

รอผลการ
พิจารณา
จัดสรร
จาก พศ.

22,000
ระดับจังหวัด
1 แห่ง (รวม
อ.เมือง)
ระดับอาเภอ
7 แห่ง

-

0.02

1,000

-

150

0.0047

-

-

-

-

บุคลากรในองค์กร
แสดงเจตจานงสุจริต

องค์กรมีช่องทาง
การเข้าถึงเรื่อง
ร้องเรียนหลายด้าน
และง่ายในการติดต่อ
มีหมู่บ้านต้นแบบ
อย่างมีความสุข
มีความสามัคคี
มีหลักธรรมนาชีวิต
0.02 บุคลากรในจังหวัด
ทั้งภาครัฐ เอกชน
ประชาชน เด็ก เยาวชน
ได้เรียนรู้หลักธรรม
นามาปรับใช้ในการ
ดาเนินชีวิต
0.0047 ประชาชน เด็ก เยาวชน
ให้ความสาคัญในการ
ไหว้พระ สวดมนต์
ปฏิบัติธรรม มากกว่า
การสังสรรค์
พัฒนาการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการในสังกัด
ให้มีความโปร่งใส

100%

แผนการดาเนินงาน
ผลการ หน่วยงาน
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : ล้านบาท) เบิกจ่าย รับผิดชอบ
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 (ล้านบาท)
100%
สานักงาน

100%

100%

-

เพิ่มขึ้นปีละ
ไม่น้อยกว่า
8 หมู่บ้าน

8

-

85%

85%

พระพุทธศาสนา
จังหวัดลาพูน
สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดลาพูน
สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดลาพูน

100% สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดลาพูน

90%

90%

100% สานักงาน

จากัดจานวน
ตามมาตรการ
(ศบค.)

100%

พระพุทธศาสนา
จังหวัดลาพูน

100%

ผู้รายงาน
(นายจาเริญ ศรีคามูล)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลาพูน
เบอร์โทรศัพท์ 0819526303

-

สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดลาพูน

