
แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย (งบบูรณาการฯ) 

 ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     รอบ 6 เดือน       รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม) 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน/

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
ผลการเบิกจ่าย 

(ล้านบาท) 
หน่วยงาน 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน่วยงาน รวม 

1  โครงการเสริมสร้างความรูแ้ละปลูก
จิตส านกึ บุคลากรจังหวดัเลย ไม่คดโกง 

ร้อยละ 80 ของผูท้ี่เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานราชการไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งตามระเบียบกฎหมาย  

100 

 

 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความ
ตระหนักถึงปัญหาความร้ายแรง
ของการทุจริต และผลกระทบที่
เกิดจากการทุจริต มีจิตส านึก
ต่อต้านการทุจริต 

 

100,000 

 

 

 

100,000 

 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ส านักงานจังหวัด
เลย 

2 โครงการฝกึอบรมเสริมสร้างค่านิยม
ความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการป้องกนั
และปราบปราบการทุจรติจังหวัดเลย 

 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ
อบรมได้รับการเสรมิสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่านิยมและทัศนคตติ่อต้านการ
ทุจรติ 

 

100 

 

 ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ด้าน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและมีจิตส านึก ค่านิยม 
คุณธรรม และวัฒนธรรมสุจริต  

 

100,000 

 
 

100,000 

 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ส านักงาน
ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดเลย 

 

3 โครงการส่งเสริมความรู ้และ
จรรยาบรรณข้าราชการ  

 

ร้อยละ 70 มีความรู ้ความ
เข้าใจ ในด้านระเบียบพัสด ุ

120 

 

 พนักงาน ลูกจ้าง และข้าราชการ 
มีการด าเนินงาน การปฏิบัติ
ราชการ ที่ถูกต้องตามระเบียบ
วินัยทางราชการ เป็นข้าราชการที่
ดี 

89,200 

  

89,200 

 

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ส านักงานเกษตร
จังหวัดเลย 



ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน/

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
ผลการเบิกจ่าย 

(ล้านบาท) 
หน่วยงาน 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน่วยงาน รวม 

4 โครงการประชาสัมพนัธ์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ จังหวัดเลย  

 

1. จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
2. ร้อยละความพึงพอใจใน
ความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรม 

50 

 

 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่านิยมและทัศนคติ
ต่อต้านการทุจริต 

 

75,000 

  

 

75,000 

 

75,000 

 

ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์

จังหวัดเลย 

 

5  โครงการเสริมสร้างความรูแ้ละปลูก
จิตส านกึ บุคลากรจังหวดัเลย ไม่คดโกง 

 

ร้อยละ 80 เกิดจิตส านกึและ
ตระหนกัถึงความร้ายแรงของ
ปัญหาการทุจริต 

 

  ข้าราชการและประชาชนทั่วไป 
นักเรียน นักศกึษา  เกิด
จิตส านกึและตระหนักถึงความ
ร้ายแรงของปัญหาการทุจริต 

 

50,000 

 
 

50,000 

 

50,000 

 

ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์

จังหวัดเลย 

 

6 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกนั
ผลประโยชนท์ับซ้อน แก่บุคลากรใน
สังกัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

 

ร้อยละ ๘๐  ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้วินยั คุณธรรม 
จริยธรรม และการปอ้งกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

200 

 

 เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ไม่กระท าการทุจริตหรือ
มีผลประโยชน์ทบัซ้อน  

 

๔๒,๗๐๐ 

 
 

๔๒,๗๐๐ 

 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเลย 

 

7 โครงการเสริมสร้างความรู้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตตาม
แนวทางปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละ 75 ของผู้เข้ารับการ
อบรม ได้รับการเสรมิสร้าง
ความรู้ในการนอ้มน าหลกั

50 

 

 ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการ
เสริมสร้างความรู้ในการน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
พอเพียง 

21,800 

  

21,800 

 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ส านักงาน
พลังงานจังหวัด

เลย 



ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน/

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
ผลการเบิกจ่าย 

(ล้านบาท) 
หน่วยงาน 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ 
งาน 

งบบูรณาการ งบหน่วยงาน รวม 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางในการด าเนนิชีวิต 

 

  

8 โครงการอบรมความรู้บูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แก่บุคลากรและเครือข่ายของ
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย 

 

ร้อยละ 75 มีความรู้เข้า
เข้าใจในเรื่องการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทุก
คน 

 

50 

 

 เข้าเข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
จากการอบรมและน าความรู้ที่ได้
ไปปฏิบัติตนให้มีความซื่อสัตย์
สุจริตและไม่ประพฤติผิดต่อหลัก
ธรรมาภิบาล ส่งเสริมค่านิยม 
จริยธรรม  

 

4,300 

 

 

4,300 

 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

ส านักงานคุม
ประพฤติจังหวัด

เลย 

 

 

 


