
 
แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

หน่วยงาน ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม 
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม) 

 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วดั เป้าหมาย 
ผลการด าเนนิงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการปอ้งกนั 

และปราบปรามการทุจรติ 
หมายเหต ุ

งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบกิจ่าย 
สร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังความซื่อสตัย์
สุจริต 

สร้างกลไก 
การปอ้งกนั 
การทุจรติ 

สร้างประสิทธภิาพ
ในการปอ้งกนั 

การทุจรติ 
งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
1. การสร้างธรรมาภิบาล 
ปลุกจิตส านึกในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบ สนง.จัดหางาน
จังหวัดสมุทรสงคราม 

เจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานสร้าง
จิตส านึก และความ
ตระหนักแก่
ประชาชน รวมทั้งมี
ส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริต 
 

ข้าราชการ 
พนักงาน 
ราชการ ลูกจ้าง 
จ านวน 34 คน 

ข้าราชการ 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้างในหน่วยงาน
ม ี
จิตส านึก ค่านยิม
เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต 

- - - ประยุกต์หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็น
เครื่องมือในการ
ป้องกันการทุจริต 

   

งานด้านคุ้มครองจริยธรรม 
1. กิจกรรมเสริมสรา้ง
จิตส านึกต่อสถานบันชาติ
ศาสนา  พระมหากษัตรยิ์  
เช่น  การจัดกิจกรรม  Big 
cleaning 

ความส าเร็จใจการ
จัดกิจกรรม 

ทุกเดือน บุคลากรรู้จักรักษา
ความสะอาด 

- - - บุคลากรรู้จักรักษา
ความสะอาด 

   

2.   ส่งเสริมการปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เกิดคณุธรรม
ความโปร่งใส  และความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 

ความส าเร็จใจการ
จัดกิจกรรม 

1 ครั้ง ผู้บริหารได้ประกาศ
เจตนารมณต์าม 
นโยบาย คณุธรรม 
และความโปร่งใส 
โดยสมาชิกใน
หน่วยงานไดร้ับ
ทราบข้อตกลงเป็น
ทางการ 

- - - ผู้บริหารได้ประกาศ
เจตนารมณต์าม 
นโยบาย คณุธรรม 
และความโปร่งใส 
โดยสมาชิกใน
หน่วยงานไดร้ับ
ทราบข้อตกลงเป็น
ทางการ 

   



งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วดั เป้าหมาย 
ผลการด าเนนิงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการปอ้งกนั 

และปราบปรามการทุจรติ 
หมายเหต ุ

งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบกิจ่าย 
สร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังความซื่อสตัย์
สุจริต 

สร้างกลไก 
การปอ้งกนั 
การทุจรติ 

สร้างประสิทธภิาพ
ในการปอ้งกนั 

การทุจรติ 
           
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
           

รวม           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รายงาน นางสาวณัฐปภัสร์  อ่อนทา ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
โทรศัพท์/โทรสาร.  034 - 714342 E-mail :  -                 วันที่             เมษายน 2563 
 
 

หน่วยงาน ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค  
- 
ข้อเสนอแนะ 
- 



 
 
 

ค าอธิบาย : แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกนัปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

หัวข้อรายงาน ค าอธิบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... ระบุปีงบประมาณที่รายงานผลการด าเนินงาน 
หน่วยงาน ระบุชื่อหน่วยงานที่รายงาน 
งาน/กิจกรรม/โครงการ ชื่อ งาน/กิจกรรม/โครงการที่หน่วยงานด าเนินการงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งที่ใช้งบประมาณ หรือไม่ใช้งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด ระบุชื่อตัวชี้วัดของ งาน/กิจกรรม/โครงการที่หน่วยงานด าเนินการ (ถ้ามี) 
เป้าหมาย ระบุเป้าหมายของ งาน/กิจกรรม/โครงการที่หน่วยงานด าเนินการ (ถ้ามี) 
ผลการด าเนินงาน แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การด าเนินงานของ ของ งาน/กิจกรรม/โครงการที่หน่วยงานด าเนินการ เช่น ระบุวัน/เดือน/ปี เวลา สถานที่ จ านวนผู้เข้าร่วม 

ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานจัดงาน/กิจกรรม/โครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร และมีผลสัมฤทธิ์อย่างไร 
งบประมาณ (ถ้ามี) งบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับจัดสรรและผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ งาน/กิจกรรม/โครงการ (ถ้ามี) 
 งบบูรณาการ งบประมาณบูรณาการที่ได้รับจัดสรรให้ด าเนินการ งาน/กิจกรรม/โครงการ (ถ้ามี) 
 งบหน่วยงาน งบประมาณหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรให้ด าเนินการ งาน/กิจกรรม/โครงการ (ถ้ามี) 
 ผลเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีด าเนินการ งาน/กิจกรรม/โครงการ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ ระบุค าอธิบาย ข้อความ หรือข้อมูลเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ระบุปัจจัยที่เป็น ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ต่อการด าเนินการของ งาน/กิจกรรม/โครงการ (ถ้ามี) 
ผู้รายงาน ระบุชื่อผู้รายงาน ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  
โทรศัพท์ ระบุเบอร์โทรศัพท์ของผู้รายงาน 
โทรสาร ระบุเบอร์โทรสารของผู้รายงาน 
E-mail ระบุ E-mail ของผู้รายงาน 
วัน/เดือน/ปี ท่ีรายงาน ระบุวัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 
 
 
 
 


