
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย (งบบูรณาการฯ) 

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

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
หน่วยงาน 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน่วยงาน รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

1  โครงการเสริมสร้างความรู้และปลูก
จิตส านึก บุคลากรจังหวัดเลย ไม่คด
โกง 

ร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏบิัติงาน
ราชการได้อย่างถกูต้องตาม
ระเบียบกฎหมาย  

คน 100 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความ
ตระหนักถึงปัญหาความ
ร้ายแรงของการทุจริต และ
ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต 
มีจิตส านึกต่อต้านการทุจริต 

100,000  100,000 86,390 
 

ส านักงาน
จังหวัดเลย 

2 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างค่านิยม
ความซ่ือสัตย์สุจริตให้แกอ่าสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือนในการ
ป้องกันและปราบปราบการทุจริต
จังหวัดเลย 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ
การอบรมได้รับการ
เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับค่านิยมและ
ทัศนคติต่อต้านการทุจริต 

คน 100 เข้ารับการอบรม มีความรู้ด้าน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและมีจิตส านึก ค่านิยม 
คุณธรรม และวัฒนธรรมสุจริต 

100,000  100,000 100,000 
 

ส านักงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดเลย 

3 โครงการส่งเสริมความรู้ และ
จรรยาบรรณข้าราชการ 

ร้อยละ 70 มีความรู้ ความ
เข้าใจ ในด้านระเบียบพัสดุ 

คน 120 พนักงาน ลูกจ้าง และ
ข้าราชการ มีการด าเนินงาน 
การปฏิบัติราชการ ที่ถูกต้อง
ตามระเบียบวินัยทางราชการ 
เป็นข้าราชการที่ดี 

89,200  89,200 84,120 
 

ส านักงาน
เกษตรจังหวัด
เลย    

4 โครงการเสริมสร้างความรู้และ
ปลูกจิตส านึก บุคลากรจังหวัดเลย 
ไม่คดโกง 

ร้อยละ 80 เกิดจิตส านึก
และตระหนักถึงความ
ร้ายแรงของปัญหาการ
ทุจริต 

คน  ข้าราชการและประชาชน
ทั่วไป นักเรียน นักศึกษา  เกิด
จิตส านึกและตระหนักถึง
ความร้ายแรงของปัญหาการ
ทุจริต 

50,000  50,000 50,000 ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดเลย 

5 โครงการอบรมความรู้บูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบแก่บุคลากรและเครือข่ายของ
ส านักงานคมุประพฤติจังหวัดเลย 
 

ร้อยละ 75 มีความรู้เข้า
เข้าใจในเร่ืองการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบทุกคน 

คน 50 เข้า เข้า ร่วมโครงการได้ รับ
ความรู้จากการอบรมและน า
ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติตนให้มี
ความซื่อสัตย์สุจ ริตและไม่
ป ร ะ พ ฤ ติ ผิ ด ต่ อ ห ลั ก             
ธรรมาภิบาล ส่งเสริมค่านิยม 
จริยธรรม 

4,300  4,300 4,300 ส านักงานคมุ
ประพฤติจังหวัด
เลย 



 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (บาท) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
หน่วยงาน 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน งบบูรณาการ งบหน่วยงาน รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสงัคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 

1 โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ จังหวัด
เลย 

1. จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
2. ร้อยละความพึงพอใจใน
ความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรม 

คน 50 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่านิยมและทัศนคติ
ต่อต้านการทุจริต 

75,000  75,000 75,000 ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์

จังหวัดเลย 

2 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่
บุคลากรในสังกัด ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเลย 

ร้อยละ ๘๐  ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และ
การป้องกันผลประโยชน์ทบั
ซ้อน 

คน 200 เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ไม่กระท าการทุจริต
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

42,700  42,700 42,700 ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเลย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกตห์ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

1 โครงการเสริมสร้างความรู้การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตามแนวทางปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ร้อยละ 75 ของผู้เข้ารับ
การอบรม ได้รับการ
เสริมสร้างความรู้ในการ
น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวติ 

คน 50 ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการ
เสริมสร้างความรู้ในการน้อม
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต พอเพียง 

21,800  21,800 21,800 ส านักงาน
พลังงานจังหวัด

เลย 

 


