ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน จังหวัดชุมพร
เป้าหมายดําเนินงาน
ที่

ปีงบประมาณ 2564 (ล้านบาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2563
จังหวัดชุมพร

170 คน

1 งาน

0.00595

งบส่วน
ราชการ
-

2

โครงการธรรมวิถีสร้างจิตสํานึกดี
ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

350 คน

1 งาน

0.265

-

หน่วยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการ

รวม
งบประมาณ
0.00595 จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

0.265

จํานวนข้าราชการ
ข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
พนักงานราชการ
และนักเรียน นักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ

ค่าเป้าหมาย

ผลการเบิกจ่าบงบประมาณ
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : ล้านบาท)

ผลการดําเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

170 คน ผู้บริหาร ข้าราชการ
ผู้แทนองค์กรเอกชน
และผู้แทนชมรม
STRONG จิตพอเพียง
ต้านทุจริต รับทราบ
ประกาศเจตจํานง
สุจริตในการ
บริหารงานของ
จังหวัดชุมพร

0.00595

-

-

-

สํานักงานจังหวัดชุมพร

350 คน ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากปัญหาการ
แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา
2019

-

-

-

-

สํานักงานจังหวัดชุมพร

3

แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน
การบัญชี และการพัสดุของ อปท.
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อปท.
79 แห่ง

1 งาน

-

0.05

0.05

4

กําหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน

4 ช่องทาง

1 งาน

-

-

-

จํานวนเรื่องร้องเรียน

5

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การประกาศ
เจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใส
สะอาด 2564"

90 คน

1 งาน

-

-

-

6

โครงการคัดเลือกข้าราชการกรมที่ดิน
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจําปี
พ.ศ. 2564

1 คน

1 งาน

-

-

7

กิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้า
25 คน
ร่วมกิจกรรมในวันสําคัญที่เกี่ยวข้องกับชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ตาม
กําหนดการของจังหวัดชุมพร

1 งาน

-

-

อปท. ในเขตจังหวัด
ชุมพรที่ได้รับการตรวจ
แนะนําการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชี
และการพัสดุ จาก สถจ.
ชุมพร ปีงบประมาณละ
1 ครั้ง

ร้อยละ 80 อปท. ในเขตจังหวัด
ชุมพรที่ได้รับการ
ตรวจแนะนําการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
การบัญชี และการ
พัสดุ จาก สถจ.ชุมพร
ปีงบประมาณละ 1
ครั้ง จํานวน 64 แห่ง

-

0.018

0.027

0.005

สํานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชุมพร

4

สามารถแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียนได้อย่าง
รวดเร็วลดการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่









สํานักงานที่ดินจังหวัดชุมพร

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ได้รับทราบและถือปฏิบัติ

90 คน

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ
และถือปฏิบัติ จํานวน
90 คน









สํานักงานที่ดินจังหวัดชุมพร
และสาขา

-

จํานวนบุคลากร

1 คน









สํานักงานที่ดินจังหวัดชุมพร
และสาขา

-

จํานวนครั้งที่บุคลากร
ของสํานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดชุมพรเข้าร่วมพิธี
ตามกําหนดการของ
จังหวัดชุมพร

ข้าราชการ/
ลูกจ้างประจําใน
สังกัดสํานักงานที่ดิน
จังหวัดชุมพรและ
สาขา ได้รับการ
พิจารณาคัดเลือกส่ง
กรมที่ดิน
บุคลากรของ
สํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดชุมพรได้
ตระหนักและเห็นค
ความสําคัญของการมี
จิตสํานึกที่ดี มีความ
รักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์









สํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ชุมพร

12 ครั้ง

8

กิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้า
ร่วมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
การรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

25 คน

1 งาน

-

-

-

จํานวนครั้งในการเข้า
ร่วมกิจกรรมแบบบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต

1 ครั้ง

บุคลากรของ
สํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดชุมพรได้เข้า
ร่วมการรณรงค์
ต่อต้านการทุจริต









สํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ชุมพร

9

จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อติดตาม
ผลการดําเนินงานของสํานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร

25 คน

1 งาน

-

-

-

จํานวนครั้งในการเข้า
ร่วมประชุมของ
เจ้าหน้าที่สํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดชุมพร

12 ครั้ง

บุคลากรของ
สํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดชุมพรได้รู้และ
ทราบถึงแนวทาง
ขั้นตอนตามระเบียบ
แบบแผนที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อ
เสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานอย่าง
โปร่งใสและตรวจสอบ
ได้









สํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ชุมพร

10 การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน
และบัญชีโดยใช้รายงานงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่ายรายเดือนปิดประกาศไว้
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้อง
ปฏิบัติงานของสํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร

25 คน

1 งาน

-

-

-

จํานวนครั้งที่ปิดประกาศ
รายงานไว้ที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์หน้าห้อง
ปฏิบัติงานฯ

12 ครั้ง

ประชาชนรับรู้และ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเงินและบัญชี
เพื่อความโปร่งใสและ
เสริมสร้างระบบการ
ปฏิบตั ิงานของ
หน่วยงาน









สํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ชุมพร

11 โครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการ

65 คน

1 งาน

-

0.0005

0.0005 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

65 คน

เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม
และจริยธรรม

0.0005

-

-

-

สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดชุมพร

ปัญหา อุปสรรค
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมซึ่งเป็นการรวมตัวของคนหมู่มากได้
ข้อเสนอแนะ
- ไม่มี -

