ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจาปีงบประมาณ 2565
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
ที่

1

กิจกรรม/โครงการ

กระบวนการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบ
ผลการดาเนินงาน
ประมาณ
- ประชุมเชิง
- จัดกิจกรรม 1. จานวนบุคลากร 30 คน 7440 - ถ่ายทอดองค์ความรู้
ปฏิบัติการดาเนินงาน ประชุม พูดคุย ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ให้แก่บุคคลากรตาม
ตามมาตรการปรับปรุง แลกเปลี่ยน
2. ร้อยละ 100
30 คน
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้ เพื่อ ของข้าราชการและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ และ
เพิ่ม
เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วม
ปฏิบัติราชการ และ
รายงานผลการใช้จ่าย ประสิทธิภาพ ในโครงการ
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย
ระบบงาน
3. จานวนชั่วโมง
5
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ
ป้องกันการ
ของบุคลากรที่เข้า
ชั่วโมง
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เพื่อชี้แจ้ง ทุจริต ในการ ร่วมกิจกรรม
พ.ศ. 2565 เพื่อชี้แจ้ง
ความโปร่งใส แก่
ปฏิบัติงาน
ความโปร่งใส แก่
ข้าราชการในสังกัด
ข้าราชการในสังกัด
สานักงานพัฒนาชุมชน
โดยให้ความรู้ในการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
สร้างความตระหนักรู้
เพื่อป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ผลลัพธ์

หลักฐานประกอบ
กิจกรรม
ข้าราชการและ
1. ภาพถ่าย
เจ้าหน้าที่ มีความรู้ 2. รายงานการ
ความเข้าใจในด้าน
ประชุม
การทุจริตและสร้าง
จิตสานึกตระหนักรู้
เรื่องการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
และจิตสานึกที่ดีใน
การ ปฏิบัติราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต เป็นธรรม
และเสมอภาค
ทาให้การบริหา
ราชการเกิดความ
โปร่งใส สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงาน
ประสานฯ

ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจาปีงบประมาณ 2565
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
ที่

1

กิจกรรม/โครงการ

กระบวนการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบ
ผลการดาเนินงาน
ประมาณ
- ประกาศเจตนารมณ์ - จัดกิจกรรม 1. จานวนบุคลากร 49 คน
- พั ฒ นาการจั ง หวั ด
สุจริต โปร่งใส พัฒนา ประชุมเพื่อ
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประกาศเจตนารมณ์ ฯ
ชุมชนจังหวัด
ประกาศ
2. ร้อยละ 100
49 คน
ใ ห้ แ ก่ บุ ค ค ล า ก ร
สมุทรสงครามใสสะอาด เจตนารมณ์
ของข้าราชการและ
ล ง น า ม รั บ ท ร า บ
2565
สุจริต โปร่งใส เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วม
ประกาศเจตนารมณ์ ฯ
พัฒนาชุมชน ในกิจกรรม
และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ย
จังหวัด
3. จานวนชั่วโมง
3
ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส แ ล ะ
สมุทรสงคราม ของบุคลากรที่เข้า
ชั่วโมง
สามารถตรวจสอบได้
ใสสะอาด
ร่วมกิจกรรม
2565 โดย
พัฒนาการ
จังหวัด
สมุทรสงคราม

ผลลัพธ์

หลักฐานประกอบ
กิจกรรม
ข้าราชการ และ
3. ภาพถ่าย
จนท.ทุกคน ปฏิบัติ 4. รายงานการ
หน้าที่อย่างเป็น
ประชุม
ธรรมเชื่อถือได้
และเจ้าหน้าที่
ทุกคน ไม่รับ
ของขวัญ ของกานัล
ทุกชนิดจากการ
ปฏิบิหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงาน
ประสานฯ

แบบรายงานผลการประชุมข้อราชการ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เพื่อชี้แจ้งความโปร่งใส แก่ข้าราชการในสังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
****************************************************************************
จังหวัด สมุทรสงคราม
วันที่จัดกิจกรรม วันที่ 7 มีนาคม 2565
สถานที่ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
ประเภท การจัดการประชุม
จานวนผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน
รายละเอียดกิจกรรม วันที่ 7 มีนาคม 2565 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ดาเนินการจัดการ
ประชุ ม ข้ อ ราชการ เพื่อ สรุ ป ผลและก าหนดแนวทางการดาเนิ น งานตามนโยบาย ภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน
พร้อมรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อชี้แจงความโปร่งใส
แก่ข้าราชการในสังกัด โดยมี นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม
ดั ง กล่ า วฯ พร้ อ มทั้ ง การรายงานผลการด าเนิ น งานของกลุ่ ม งาน และส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอ
โดยมีผู้อานวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอาเภอ เป็นผู้ดาเนินการรายงานผลการดาเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้ง
อุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา

แบบรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส
พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามใสสะอาด 2565
วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
****************************************************************************
จังหวัด สมุทรสงคราม
วันที่จัดกิจกรรม วันที่ 20 มกราคม 2565
สถานที่ ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
ประเภท การจัดการประชุม
จานวนผู้เข้าร่วมอบรม 49 คน
รายละเอียดกิจ กรรม วันที่ 20 มกราคม 2565 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามดาเนินการ
จัดกิจกรรมประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามใสสะอาด 2565
ให้บุคลากรในสังกัดทุกคน รับทราบและลงนามรับทราบประกาศเจตนารมณ์ฯ โดยมี นางชยาณี มัจฉาเดช
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวฯ และให้ข้าราชการ และจนท.ทุกคน
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมเชื่อถือได้ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ไม่รับของขวัญ ของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่

