แผนปฏิบตั กิ ารด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงาน ..........จังหวัดอ่างทอง......................
เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

ปีงบประมาณ 2563 (ล้านบาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด
งบบูรณา
หน่วยนับ ปริมาณงาน
การ

1

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การ
ป้องกัน การทุจริต และปลูกฝังค่านิยม
“Zero Tolerance คนอ่างทองร่วมใจ
สร้างสังคมที่ไม่ทน ต่อการทุจริต”

2

แผนงานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
กรมที่ดินในการต่อต้านการทุจริตและ
ปลูกจิตสานึกสู่การเป็นข้าราชการที่ดิน
- ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังเร่งสร้าง
การรับรู้และจิตสานึกของประชาชนใน
การต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (สนง.ที่ดิน อท. จัดส่ง
ผู้บริหารระดับสูง จนท.ระดับ ชานาญ
การพิเศษ ระดับปฏิบตั ิการ และ จนท.
ไต่สวนเข้ารับการฝึกอบรม )

ผู้เข้ารับ
การอบรม
(คน)

บุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม
(คน)

300

0.19

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ของบุคลากร
ที่ปฏิบตั ิงาน
ในหน่วยงาน

-

งบส่วน
ราชการ
-

กรมที่ดิน
เป็นผู้ดาเนิน
การจัดฝึก
อบรม

รวม
งบประมาณ
0.19

-

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : ล้านบาท)

ผลลัพธ์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่ของส่วน
ราชการ ส่วน
ภูมิภาค ส่วนกลาง
อาเภอทุกอาเภอ
อปท.สถานศึกษา
เครือข่ายภาค
ประชาสังคม/
ภาคเอกชน
ในจังหวัดอ่างทอง
จานวน 300 คน

จานวนของ
ผู้รบั การ
อบรมไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
และมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ควบคุมปัญหาการทุจริตคอรับชั่น
และสามารถลดปัญหาการทุจริต
คอร์รปั ชันในจังหวัดอ่างทอง

-

0.19

-

บุคลากรที่ฝึก
อบรมแล้วไม่มี
ข้อร้องเรียน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

มีบคุ ลากร
เข้ารับการ
ฝึกอบรม
ครบทุก
ระดับนา
ความรู้ไป
ปรับใช้ใน
การปฏิบตั ิ
งานไม่น้อย
กว่าร้อยละ
80

ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสานึก ความรู้
ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และควบคุมปัญหาการทุจริตคอรับชั่น
และสามารถนาไปปรับใช้ในการทางาน

-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนจ.อท.

สนง.ที่ดิน อท.

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

ปีงบประมาณ 2563 (ล้านบาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด
งบบูรณา
หน่วยนับ ปริมาณงาน
การ

3

โครงการเพิม่ ศักยภาพและการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) หรือภาคประชาชนใน
การสอดส่องเฝ้าระวังและเบาะแสการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด

จานวนครั้ง

2

-

งบส่วน
ราชการ
-

4

สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดอ่างทอง จัดส่งเจ้าหน้าที่รว่ ม
ฝึกอบรม โครงการอบรม/สัมมนาการ
ดาเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่งเสริมให้คุณธรรม จริยธรรม
ข้าราชการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย
ประมวลจริยธรรม

ราย

10

-

-

รวม
งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : ล้านบาท)

ผลลัพธ์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

-

จานวนครั้งที่
ดาเนินการให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การสอดส่องเฝ้า
ระวังและแจ้ง
เบาะแสการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ในการประชุม
ประชาคมอปพร.
ระดับจังหวัดและ
ศูนย์ปอ้ งกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เขต

-

จานวน
จนท.ที่รว่ มอบรม
/สัมมนา

เครือข่าย
อาสาสมัคร
ป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
อปพร

จนท.
ในสังกัด
ปภ.อท.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

อปพร.สามารถสอดส่องเฝ้าระวังและแจ้ง
เบาะแสการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ในสังกัด

-

-

-

-

สนง.ปภ.อท.

ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
ราชการในสังกัดมีความรู้แนวทางการ
ดาเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถนาไปใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานได้

-

-

-

-

สนง.ปภ.อท.

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

ปีงบประมาณ 2563 (ล้านบาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด
งบบูรณา
หน่วยนับ ปริมาณงาน
การ

5

การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพือ่
เพิม่ ทักษะความรู้ในการปฏิบตั ิการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพือ่
เพิม่ ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม

ราย

1

-

งบส่วน
ราชการ
-

6

สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดอ่างทอง เปิดช่องทางการ
ร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ประชาชน โดยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการ สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง และ
เว็บไซต์

ครั้ง

12

-

7

โครงการส่งเสริมจริยธรรมในการ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการ และพนักงาน
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอ่างทอง

คน

๒๙ คน

-

รวม
งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : ล้านบาท)

ผลลัพธ์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

-

จานวน
จนท.ที่รว่ มอบรม
อบรม/สัมมนา

-

-

0.05

-

จนท.
การเงินและ
บัญชี
ในสังกัด
ปภ.อท.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จนท.การเงินและบัญชี เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
เพิม่ ประสิทธิภาพด้านการคลัง และการ
บริหารความเสี่ยง งานพัสดุ
นาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-

-

-

-

สนง.ปภ.อท.

จานวน
12 ครั้ง
ครั้งในการเผยแพร่
ข้อมูล

สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้าง เป็นประจาทุกเดือน และมี ช่อง
ทางการร้องเรียน ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะประชาชน

-

-

-

-

สนง.ปภ.อท.

จานวน จนท.
ที่รว่ มอบรม
/สัมมนา

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
ในจริยธรรมในการปฏิบตั ิงานและมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและ
ควบคุมปัญหาการทุจริตคอรับชั่นใน
หน่วยงาน

-

0.05

0.05

0.05

สนง.สถ.อท.

จนท.
ในสังกัด

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

ปีงบประมาณ 2563 (ล้านบาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด
งบบูรณา
หน่วยนับ ปริมาณงาน
การ

8

กิจกรรมร่วมประกาศเจตนารมย์รว่ มกับ
สานักงาน ป.ป.ช. ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น

คน

๒๙ คน

-

งบส่วน
ราชการ
-

9

การวางระบบควบคุมภายใน การเฝ้าระวัง
ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในสานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
อ่างทอง โดยประชุมติดตาม ทุกๆ ๒ เดือน

ครั้ง

๖ ครั้ง/ปี

-

ผู้เข้ารับ
การอบรม
(คน)

63 คน

-

10 โครงการอบรมหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบตั ิหน้าที่ฝ่ายปกครองเพือ่ ให้
การปฏิบตั ิราชการให้แก่ฝ่ายปกครอง
และบุคลากรในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย ในพืน้ ที่จังหวัดอ่างทอง
ประจาปี 2563

รวม
งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : ล้านบาท)

ผลลัพธ์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

จานวน จนท.
ที่รว่ มกิจกรรม

จนท.
ในสังกัด

ผู้เข้ากิจกรรมมีจิตสานึก ความรู้ความ
เข้าใจและมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ควบคุมปัญหาการทุจริตคอรับชั่นและ
สามารถนาไปปรับใช้ในการทางาน

-

-

-

-

สนง.สถ.อท.

-

-

จานวนครั้ง
ที่ประชุมวางระบบ
ควบคุมภายใน

จนท.
ในสังกัด

จนท. เข้าร่วมการประชุม สามารถ
นาความรู้ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

-

-

-

-

สนง.สถ.อท.

0.025

-

ข้าราชการ/
จานวนของ
เจ้าหน้าที่ของส่วน ผูร้ บั การ
ราชการ
อบรมไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ขรก. และผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถ
นาความรู้ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลัก
กฎหมาย สามารถป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่นในหน่วยงานได้

-

-

/

-

ปค.อท.

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

ปีงบประมาณ 2563 (ล้านบาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

11 โครงการปรับปรุงสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดอ่างทอง

ตัวชีว้ ัด
งบบูรณา
หน่วยนับ ปริมาณงาน
การ
งาน

1 ครั้ง

-

งบส่วน
ราชการ
0.8081

รวม
งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : ล้านบาท)

ผลลัพธ์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

0.8081 เชิงคุณภาพ :
ระดับความสาเร็จ
ในการปรับปรุง
สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
อ่างทอง

ระดับ 5

สามารถดาเนินการปรับปรุงสานักงาน
เป็นไปตามห้วงเวลากาหนด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

/

/

พช.อท.

-

-

/

-

อาเภอเมือง

เชิงปริมาณ : ร้อย ร้อยละ 100 การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
ละของการเบิกจ่าย
ระเบียบกระทรวงการคลัง
งบประมาณตาม
แผนการดาเนินงาน

12 กิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ ตามแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) โดยกาหนด
คุณธรรมเป้าหมาย "ความดีที่อยากทา"
ข้อ ๒ เราทุกคนจะปฏิบตั ิหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต

๑ ครั้ง

285 คน

-

-

-

จนท./ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมประกาศ
เจตนารมณ์ ยึดถือ
เป็นกติการ่วมกัน
ในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ ๙๕

๑. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน
ลูกจ้างในสังกัดของส่วนราชการใน
พื้นที่อาเภอไชโย กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ฯลฯ มีความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชา
๒. เป็นการปลูกจิตสานึกให้บุคลากร
ในพื้นที่อาเภอไชโย ต้องรัก ศรัทธา
ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่ออาชีพ
ตนเอง
๓. บุคลากรในพื้นที่อาเภอเมือง
อ่างทอง เป็นแบบอย่างที่ดี และขยาย
ผลสู่หน่วยงานที่สังกัดและครอบครัว

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

ปีงบประมาณ 2563 (ล้านบาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

13 กิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ ตามแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) โดยกาหนด
คุณธรรมเป้าหมาย "ความดีที่อยากทา"
ข้อ ๒ เราทุกคนจะปฏิบตั ิหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต

14 กิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์
อาเภอแสวงหาตามนโยบายและแนว
ทางการดาเนินงานเกี่ยวกับการขับ
เคลื่อนให้เป็น อาเภอคุณธรรม

ตัวชีว้ ัด
งบบูรณา
หน่วยนับ ปริมาณงาน
การ
๑ ครั้ง

๑๙๕ คน

-

งบส่วน
ราชการ
-

คน

260

-

-

รวม
งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : ล้านบาท)

ผลลัพธ์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

จนท./ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมประกาศ
เจตนารมณ์ ยึดถือ
เป็นกติการ่วมกัน
ในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ ๙๕

๑. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน
ลูกจ้างในสังกัดของส่วนราชการใน
พื้นที่อาเภอไชโย กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ฯลฯ มีความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชา
๒. เป็นการปลูกจิตสานึกให้บุคลากร
ในพื้นที่อาเภอไชโย ต้องรัก ศรัทธา
ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่ออาชีพ
ตนเอง
๓. บุคลากรในพื้นที่อาเภอไชโย
เป็นแบบอย่างที่ดี และขยายผลสู่
หน่วยงานที่สังกัดและครอบครัว

-

/

-

-

อาเภอไชโย

-

จนท./ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมประกาศ
เจตนารมณ์ ยึดถือ
เป็นกติการ่วมกัน
ในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ ๙0

จนท.ส่วนราชการ ในอาเภอ
กานัน/ผู้ใหญ่บา้ น มีจิตสานึกในการ
ปฏิบตั ิงาน/หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และสานึก
ต่อส่วนรวม

-

/

/

/

อาเภอแสวงหา

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

ปีงบประมาณ 2563 (ล้านบาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด
งบบูรณา
หน่วยนับ ปริมาณงาน
การ

15 แผนส่งเสริมคุณธรรมอาเภอแสวงหา
จังหวัดอ่างทอง

คน

260

-

งบส่วน
ราชการ
-

16 แผนส่งเสริมคุณธรรมอาเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง โครงการ/กิจกรรมอบรม
พัฒนาความรู้ด้านจริยธรรมและ
คุณธรรมบุคลากรในหน่วยงานเพือ่
ป้องกันการทุจริต อาเภอโพธิ์ทอง
ประจาปี 2563

คน

160

-

-

รวม
งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : ล้านบาท)

ผลลัพธ์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

จนท.ส่วนราชการ
กานันผู้ใหญ่บา้ นมี
ความรู้คุณธรรม
และทราบถึง
แนวทางในการ
ป้องกันการทุรติ
ประพฤติมิชอบ

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ 80
ได้นาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน
และชีวติ
ประจาวัน

จนท.ส่วนราชการ ในอาเภอ
กานัน/ผู้ใหญ่บา้ น ปฏิบตั ิงาน/หน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม และสานึกต่อส่วนรวม
นาไปสู่การเป็น อาเภอคุณธรรม

-

/

/

/

อาเภอแสวงหา

-

จนท.ส่วนราชการ
กานันผู้ใหญ่บา้ นมี
ความรู้คุณธรรม
จริยธรรม และ
ทราบถึงแนวทาง
ในการป้องกันการ
ทุรติ ประพฤติ
มิชอบ ในอาเภอ

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ 80
ได้นาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน
และชีวติ
ประจาวัน

จนท.ส่วนราชการ ในอาเภอ
กานัน/ผู้ใหญ่บา้ น ปฏิบตั ิงาน/หน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม และสานึกต่อส่วนรวม ตรง
เป้าหมายการเป็น อาเภอคุณธรรม

-

-

/

/

อาเภอโพธิ์ทอง

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

ปีงบประมาณ 2563 (ล้านบาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

17 โครงการอาเภอคุณธรรมสืบสานพระราช
ปณิธานตามรอยพระยุคคลบาท
อาเภอวิเศษชัยชาญ ประจาปี
งบประมาณ 2563

ตัวชีว้ ัด
งบบูรณา
หน่วยนับ ปริมาณงาน
การ
คน

18 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
จานวนครั้ง
และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ประจาปีงบประมาณ 2563
- จัดอบรม บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความสาคัญ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และให้ความรู้ตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม และการน้อมนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 8 ประการ

200

-

งบส่วน
ราชการ
0.04

1 ครั้ง
ต่อ เดือน

-

-

รวม
งบประมาณ
0.04

-

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : ล้านบาท)

ผลลัพธ์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จานวนเรื่องร้อง
ไม่เกิน 2
เรียนเกี่ยวกับ
เรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม
และการทุจริตของ
อาเภอ

จนท.ส่วนราชการ ในอาเภอ
กานัน/ผู้ใหญ่บา้ น ปฏิบตั ิงาน/หน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม และสานึกต่อส่วนรวม ตรง
เป้าหมายการเป็น อาเภอคุณธรรม

-

/

-

-

อาเภอวิเศษ
ชัยชาญ

ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่
ของส่วนราชการ
กานันผู้ใหญ่บา้ น

จนท.ส่วนราชการ ในอาเภอ
กานัน/ผู้ใหญ่บา้ น ปฏิบตั ิงาน/หน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม และสานึกต่อส่วนรวม รวมทั้ง
ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นลดน้อยลง

/

/

/

/

อาเภอป่าโมก

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ ๙0

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

ปีงบประมาณ 2563 (ล้านบาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด
งบบูรณา
หน่วยนับ ปริมาณงาน
การ

19 โครงการการไฟฟ้าภูมิภาคโปร่งใสโดย
ดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล
โปร่งใสตรวจสอบได้ และส่งเสริมการ
ดูแลกิจการที่ดี

บุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม
(คน)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

-

งบส่วน
ราชการ
-

20 กิจกรรม ประกาศเจตจานงการป้อง
ปรามการทุจริตคอร์รบั ชั่น์ของ กฟภ.
ประจาปี 2563

บุคลากรที่
เข้าร่วม
กิจกรรม
(คน)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

-

-

รวม
งบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : ล้านบาท)

ผลลัพธ์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

บุคลากรที่ฝึก
อบรม มีความรู้
สามารถปฏิบตั ิงาน
ตามหลักธรรมาภิ
บาล

มีบคุ ลากร ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสานึก ความรู้
เข้ารับการ ความเข้าใจและสามารถนาหลักธรรมาภิ
ฝึกอบรมนา บาล ไปปรับใช้ในการทางาน
ความรู้ไป
ปรับใช้ใน
การปฏิบตั ิ
งานไม่น้อย
กว่าร้อยละ
80

/

/

/

/

กฟภ.อท.

-

จนท./ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมประกาศ
เจตนารมณ์ ยึดถือ
เป็นกติการ่วมกัน
ในการปฏิบตั ิหน้าที่

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ ๙0

/

/

/

/

กฟภ.อท.

บุคลากรในสังกัด มีจิตสานึกในการ
ปฏิบตั ิงาน/หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และสานึก
ต่อส่วนรวม

เป้าหมายดาเนินงาน
ที่

ปีงบประมาณ 2563 (ล้านบาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

21 การดาเนินการตามมาตรฐาน/ตัวชี้วดั
4 ด้าน

ตัวชีว้ ัด
งบบูรณา
หน่วยนับ ปริมาณงาน
การ
บุคลากรที่
เข้าร่วม
กิจกรรม
(คน)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

-

งบส่วน
ราชการ
กฟภ.อท.

รวม
งบประมาณ
-

ระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : ล้านบาท)

ผลลัพธ์

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บุคลากรในสังกัด จานวน
ปฏิบตั ิงานตาม
บุคลากร
ตัวชี้วดั 4 ด้าน
ร้อยละ 80
คือ 1 . ด้านความ
โปร่งใสและ
เปิดเผยข้อมูล
2.ด้านความเป็น
ธรรมต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
3.ด้านการจัดการ
เรื่องร้องเรียน
4. ด้านการต่อต้าน
และป้องปรามการ
ทุจริต

บุคลากรในสังกัด สามารถดาเนินการ
ตามตัวชี้วดั ทั้ง 4 ด้าน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล

ผู้รบั รองข้อมูล
ตาแหน่ง
วันที่

/

/

/

นาย จิรภัทร พัดวิลัย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั กิ าร
18 มีนาคม 2563

/

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กฟภ.อท.

