รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการ
ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดตาก
(รอบ 6 เดือน)

แผนปฏิบตั ริ าชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดตาก
 ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 รอบ 6 เดือน

 รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม)

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2563 (บาท)
ดาเนินงาน
ลาดับ แผนงาน/โครงการ/
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
ที่
กิจกรรม
หน่วย ปริมาณ
งบ
งบส่วน
รวม
นับ
งาน
บูรณาการ ราชการ งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
1 โครงการตรวจสอบการ
แห่ง
23 จัดชุดปฏิบัติการตรวจสอบ และ ทุกสานักทะเบียนใน
ทุจริตการทะเบียนและ
ติดตามผลกรณีการตรวจสอบหรือ จ.ตาก ลดอัตราการทุจริตจาก
บัตรประจาตัวประชาชน
มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตการ
โครงการดังกล่าว
ทะเบียนและบัตร
2 แผนพัฒนาระบบการ
ครั้ง/ปี 12 1. แบบรับรองตนเอง ผท.2-5
1. เสริมสร้างค่านิยมทัศนคติ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก
1. แบบรายงานการรับทราบ
ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
ตามมาตรการป้องกัน
สินทรัพย์หรือผลประโยชน์อื่นใด ตรวจสอบได้ จานวน 6 ครั้ง
การมีผลประโยชน์ทับ
ของหน่วยงาน
ซ้อนของบุคลากรในการ
1. แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อ
ปฏิบัติหน้าทีร่ าชการ
จัดจ้าง/การบริหารงานบุคคล
3 เผยแพร่สื่อ
ครั้ง/ปี 12 1. สื่อประชาสัมพันธ์ "ปิดปุม่ โกง" เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้าน
ประชาสัมพันธ์ด้าน
2.การเผยแพร่ความรู้เพือ่
คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส
คุณธรรม จริยธรรม
เสริมสร้างและป้องกันการกระทา และความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับความ
ความโปร่งใส และ
ผิดวินัย
ซื่อสัตย์ สุจริต สร้างจิตสานึกใน
ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ
3. จัดทาบอร์ด "NSO โปร่งใส" การต่อต้านการทุจริต ตระหนักรู้
ความซื่อสัตย์ สุจริต
4. เผยแพร่สื่อใน
และไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น
สร้างจิตสานึกในการ
http://www.tak.nso.go.th
จานวน 6 ครั้ง
ต่อต้านการทุจริต
ตระหนักรู้และไม่ยอมรับ
การทุจริตคอร์รัปชั่น

ผลเบิกจ่าย

ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ทีท่ าการ
ปกครอง
จังหวัดตาก

ไม่ใช้ สนง.สถิติ
งบประมาณ จังหวัดตาก

ไม่ใช้ สนง.สถิติ
งบประมาณ จังหวัดตาก

ลาดับ
ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย ปริมาณ
นับ
งาน
โครงการ 1

ปีงบประมาณ 2563 (บาท)
ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับ แจ้ง
เวียน เรื่องอุทาหรณ์ก่อนทาผิด

เดือน ต.ค. 62 - มี.ค.63
บุคลากรได้รับ แจ้งเวียน เรื่อง
อุทาหรณ์ก่อนทาผิด คิดเป็นร้อย
ละ 100

ผลเบิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบ
งบส่วน
รวม
บูรณาการ ราชการ งบประมาณ
4 โครงการคนคลังรุ่นใหม่
บุคลากรสานักงาน มีจิตสานึกใน
2,600 2,600
2,600 สนง.คลัง
หัวใจคุณธรรม ประจาปี
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
จังหวัดตาก
งบประมาณ พ.ศ. 2563
สุจริต
5 กิจกรรมส่งเสริมและ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละของเจ้าหน้าทีท่ สี่ วมใส่เสื้อ
เดือน ต.ค. 62 - มี.ค.63
ไม่ใช้ สนง.คุม
ป้องกันปราบปรามการ
100
สีขาว ในทุกวันพุธเพือ่ เป็น
เจ้าหน้าทีใ่ ส่เสื้อสีขาว ในทุกวันพุธ
งบประมาณ ประพฤติ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
สัญลักษณ์แห่งการต่อต้านการ จานวน 25 ครั้ง คิดเป็นเร้อยละ
จังหวัดตาก
รณรงค์เชิงสัญลักษณ์
ทุจริต
100
สาขาแม่สอด
โดยการให้บุคลากรใน
สังกัดกรมคุมประพฤติใส่
เสื้อสีขาวทุกวันพุธ
6 แจ้งเวียนบุคลากรเรื่อง
อุทาหรณ์ก่อนทาผิด โดย
มีวัตถุประสงค์เพือ่ ให้
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวินัยและการ
รักษาวินัย อีกทัง้ เป็นการ
ป้องกันการกระทา
ความผิดวินัย ทีอ่ าจ
เกิดขึ้นในอนาคตให้ลด
น้อยลง

คน

39

-

-

-

ไม่ใช้ สนง.คุม
งบประมาณ ประพฤติ
จังหวัดตาก
สาขาแม่สอด

ลาดับ
ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

7 เผยแพร่ประมวล
จริยธรรม ผ่านสื่อ
ออนไลน์ของสานักงาน

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
หน่วย ปริมาณ
นับ
งาน
ครั้ง
2
เผยแพร่ประมวลจริยธรรม ผ่าน
สื่อออนไลน์ให้แก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่

8 จัดทาคู่มือ/มาตรฐานใน
การปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

เล่ม

1

มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

9 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค์คุณธรรม เพือ่
ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

ครั้ง

4

จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์
คุณธรรม เพือ่ ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ผ่านช่องทางต่างๆ
ของสานักงาน จานวน 4 ครั้ง/ปี

10 เผยแพร่ประกาศ
หลักเกณฑ์ มาตรการ
และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียน กรณีการทุจริต
ต่อหน้าทีแ่ ละประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่
สานักงานปฏิรูปทีด่ ิน
จังหวัดตาก

ครั้ง

12 ร้อยละ 90 ของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.
ตาก ได้รับทราบประกาศ เรื่อง
หลักเกณฑ์ มาตรการและ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการข้อร้องเรียน กรณีการ
ทุจริตต่อหน้าทีแ่ ละประพฤติมิชอบ
ในการประชุมเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.
ตาก

ปีงบประมาณ 2563 (บาท)
ผลลัพธ์

ผลเบิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบ
งบส่วน
รวม
บูรณาการ ราชการ งบประมาณ
เผยแพร่ประมวลจริยธรรม ผ่าน
ไม่ใช้ สนง.
เว็บไซด์ สนง.ทสจ.ตาก
งบประมาณ ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดตาก
จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานการ
ไม่ใช้ สนง.
ให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง
งบประมาณ ทรัพยากรธรร
ราชการและแจ้งให้เจ้าหน้าที่
มชาติและ
ทราบและถือปฏิบัติ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดตาก
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ และ
ไม่ใช้ สนง.
ประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ด
งบประมาณ ทรัพยากรธรร
สานักงานฯ เว็บไซต์ และ Line
มชาติและ
กลุ่มของสานักงาน
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดตาก
ได้ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์
ไม่ใช้ สนง.ปฏิรูป
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
งบประมาณ ทีด่ ินจังหวัด
เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
ตาก
กรณีการทุจริตต่อหน้าทีแ่ ละ
ประพฤติมิชอบ ในการประชุม
เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ตาก จานวน 6
ครั้ง

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
ลาดับ แผนงาน/โครงการ/
ตัวชี้วัด
ที่
กิจกรรม
หน่วย ปริมาณ
นับ
งาน
11 ผลิตและเผยแพร่
คลิป
1 จานวนผู้เข้าถึงคลิปทีผ่ ลิตและ
ประชาสัมพันธ์ คลิปวิดีโอ
เผยแพร่ทางเพจ สนง.
ความยาวไม่เกิน 2 นาที
ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก ไม่น้อย
การต่อต้านการทุจริต
กว่า 500 คน ณ วันที่ 30
และประพฤติชอบ
กันยายน 2563

ปีงบประมาณ 2563 (บาท)
ผลลัพธ์

ผลเบิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบ
งบส่วน
รวม
บูรณาการ ราชการ งบประมาณ
10,000 10,000 10,000 สนง.
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดตาก

12 กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ วินัย
ข้าราชการ ประมวล
จริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการ

ครั้ง

6

จานวนครั้งการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ วินัยข้าราชการ
ประมวลจริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการ

เจ้าหน้าทีส่ านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก
ได้รับทราบข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วินัย
ข้าราชการ ประมวลจริยธรรม
และจรรยาข้าราชการ

-

-

-

ไม่ใช้ สนง.ป้องกัน
งบประมาณ และบรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัดตาก

13 การประชุมสร้างจิตสานึก
แก่บุคลากร ในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

คน

7

บุคลากรได้รับทราบถึงผลกระทบ
และตระหนักถึงผลของการทุจริต
และปฏิบัติราชการตามกฎหมาย
โดยเคร่งครัด

บุคลากรของหน่วยงานมีความ
ตระหนักถึงโทษของการทุจริต

-

-

-

ไม่ใช้ สนง.พระพุทธ
งบประมาณ ศาสนา
จังหวัดตาก

ลาดับ
ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

14 กิจกรรมสร้างการรับรู้
และแสดงออกในการ
ต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ตาม
ค่านิยม“MOC Zero
corruption”

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
หน่วย ปริมาณ
นับ
งาน
คน
32 บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน ยึดถือ
เป็นแนวทางและปฏิบัติตาม
นโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน โดย
ปฏิบัติเป็นมาตรฐานและแนวทาง
ปฏิบัติของสานักงานพาณิชย์
จังหวัดอย่างเคร่งครัด

ปีงบประมาณ 2563 (บาท)
ผลลัพธ์
1.บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ร่วม
รณรงค์และส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมการปฏิบัติตนของ
บุคคลากรให้เป็นไปตามค่านิยม
ของกระทรวงพาณิชย์ “พาณิชย์
ยุคใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต MOC
Zero Corruption” รวมทัง้ สร้าง
กลไกเครือข่ายการเฝ้าระวังการ
ทุจริต
2.สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนผู้
ทีม่ ารับบริการ โดยการติดป้าย
แสดงเจตน์จานงค์ในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภายในหน่วยงาน
3.บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วม
กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรมกับหน่วยงานภาคี
เครือข่าย ได้แก่ วันงานต่อต้าน
คอรัปชั่น โดย สานักงาน ป.ป.ช.

งบ
งบส่วน
รวม
บูรณาการ ราชการ งบประมาณ
-

ผลเบิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ไม่ใช้ สนง.
งบประมาณ พาณิชย์
จังหวัดตาก

ลาดับ
ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

15 การส่งเสริม สานักงาน
พาณิชย์คุณธรรม

16 การดาเนินการตาม
กฎหมายกับบุคคลากรที่
มีพฤติกรรมประพฤติมิ
ชอบอย่างเคร่งครัด

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
หน่วย ปริมาณ
นับ
งาน
ร้อยละ ร้อยละ ระดับความสาเร็จในการส่งเสริม
100 สานักงานพาณิชย์จังหวัดให้
ยกระดับการเป็นสานักงาน
พาณิชย์คุณธรรม

คน

ปีงบประมาณ 2563 (บาท)
ผลลัพธ์
1. เจ้าหน้าทีท่ ุกคนในหน่วยงาน
น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักคุณธรรมอังพึง
ประสงค์ 4 ประการ คือ พอเพียง
มีวินัย สุจริต และจิตอาสา มาใช้
ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 100

งบ
งบส่วน
รวม
บูรณาการ ราชการ งบประมาณ
-

ผลเบิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ไม่ใช้ สนง.
งบประมาณ พาณิชย์
จังหวัดตาก

32 การเผยแพร่ความรู้เพือ่ เสริมสร้าง บุคลากรไม่มีพฤติกรรมทุจริต
และป้องกัน การกระทาผิดวินัย ประพฤติมิชอบ
ให้กับบุคลากรและให้ถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด

-

-

-

ไม่ใช้ สนง.
งบประมาณ พาณิชย์
จังหวัดตาก

17 การจัดการข้อร้องเรียน
กรณีบุคคลากรทุจริต
ประพฤติมิชอบ

ร้อยละ ร้อยละ มีระบบการรับเรื่องร้องเรียน ผ่าน สานักงานฯ ไม่มีเรื่องร้องเรียน
100 ช่องทางต่างๆ และ มีการ
กาหนดมาตรฐานการให้บริการ
ในแต่ละช่องทาง อย่างชัดเจน
และเหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ รวมทัง้
ดาเนินการตามข้อร้องเรียน
จนกว่าจะได้ข้อยุติ และแจ้งผล
การดาเนินการไปยังผู้ร้องเรียน

-

-

-

ไม่ใช้ สนง.
งบประมาณ พาณิชย์
จังหวัดตาก

18 การประชาสัมพันธ์
รณรงค์ปลุกจิตสานึก
คุณธรรมต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ

ช่องทาง

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

3

จานวนช่องทางในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ปลูก
จิตสานึกคุณธรรมต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ จานวน 3
ช่องทาง

สานักงาน มีช่องทางในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์
ปลูกจิตสานึกคุณธรรมต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ จานวน 3
ช่องทาง

สนง.
แรงงาน
จังหวัดตาก

ลาดับ
ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย ปริมาณ
นับ
งาน
คน
20

19 กิจกรรมเสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาสาหรับข้าราชการ
และเจ้าหน้าทีข่ องสนง.
สวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดตาก
20 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่องทาง
เกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน
การรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์

21 โครงการขับเคลื่อนแผน จานวน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรม องค์กร/
จังหวัดตาก ภายใต้แผน ชุมชน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรม คุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2559 -2564)

1

ปีงบประมาณ 2563 (บาท)
ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

บุคลากรในสานักงาน เข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน

บุคลากรในสานักงาน มีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยา

มีการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ
วิธีการ ขั้นตอนการรับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ไม่น้อยกว่า 1
ช่องทาง

มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
วิธีการ ขั้นตอนการรับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซ๖
ของสานักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก
ร้อยละ 1. สมาชิกในองค์กร/ชุมชน/
จังหวัดตากมีระบบรากฐานในการ
70 อาเภอ ในจังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า เสริมสร้างคุณธรรมในจังหวัดตาก
ร้อยละ 70 ได้รับข้อมูลข่าวสาร มีความเข้มแข็งในระบบการ
มีความรู้ความเข้าใจและเข้าถึง
บริหารจัดการด้านการส่งเสริม
นโยบาย แผนงาน โครงการต่างๆ คุณธรรมให้เป็นเอกภาพพร้อมทัง้ มี
ของรัฐบาลอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม เครือข่ายความร่วมมือในการ
2. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ส่งเสริมคุณธรรมเป็นแบบอย่าง
นาหลักการ “บวร” ในการ
ด้านคุณธรรมในประเทศชาติ
ดาเนินงานโครงการในชุมชน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
3. เกิดองค์กร/ชุมชน/อาเภอ
ระดับคุณธรรมต้นแบบ เพิม่ ขึ้น
จากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

งบ
งบส่วน
รวม
บูรณาการ ราชการ งบประมาณ
-

-

-

-

-

ผลเบิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ไม่ใช้ สนง.
งบประมาณ สวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน
จังหวัดตาก

ไม่ใช้ สนง.
งบประมาณ สวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน
จังหวัดตาก
50,000 50,000 34,470 สนง.
วัฒนธรรม
จังหวัดตาก

ลาดับ
ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย ปริมาณ
นับ
งาน

ปีงบประมาณ 2563 (บาท)
ตัวชี้วัด
4. สมาชิกในองค์กร/ชุมชน/
อาเภอในจังหวัดตาก ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร มีความรู้ความเข้าใจ และ
เข้าถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ
ต่างๆ ของรัฐบาลอย่างทัว่ ถึงและ
เท่าเทียม หน่วยงานทุกภาคส่วนมี
การบูรณาการการดาเนินงานโดย
ใช้หลักของ พลัง “บวร”พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพืน้ ที่ ส่งผล
ให้เกิดชุมชนคุณธรรม สังคม
คุณธรรมทีม่ ีความรักสามัคคี มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ร่วมทัง้ ประชาชนใน
จังหวัดตาก มีส่วนร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมรับประโยชน์จากการดาเนิน
โครงการ กิจกรรมของหน่วยงาน
ภาครัฐอย่างทัว่ ถึงและตอบสนอง
ตรงตามความต้องการของ
ประชาชน

ผลลัพธ์

งบ
งบส่วน
รวม
บูรณาการ ราชการ งบประมาณ

ผลเบิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ลาดับ
ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

22 โครงการคุณธรรมและ
มาตรฐานทางจริยธรรม
การเป็นข้าราชการทีด่ ี

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2563 (บาท)
ดาเนินงาน
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
ผลเบิกจ่าย
รับผิดชอบ
หน่วย ปริมาณ
งบ
งบส่วน
รวม
นับ
งาน
บูรณาการ ราชการ งบประมาณ
จานวน 260 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ยกเลิกโครงการฯ เนื่องจาก นาเข้า 190000
190000
สานักงาน
ผู้เข้าร่วม คน 100 ข้าราชการ/บุคลากรใน
พรบ.พ.ร.บ.โอนงบประมาณ
จังหวัดตาก
โครงการ
จังหวัดตาก มีจิตสานึกทีด่ ี
รายจ่าย พ.ศ.2563
ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรมการเป็นข้าราชการทีด่ ี
และปฏิบัติราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต

23 กิจกรรมส่งเสริมและ
เผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ
บุคลากรภาครัฐ

ครั้ง

ไม่น้อย จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม บุคลากรภาครัฐ มีความรู้ความ
กว่า 8 ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรม
ครั้ง เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
จริยธรรมให้กับบุคลากรภาครัฐ

24 ประกาศเจตจานงต่อต้าน
การ
ทุจริต

-

-

25 แผนงานการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดตาก
ในการสอดส่อง
เสนอแนะ ส่งเสริมการ
ปฏิบัติภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐ

แผน

1

การบริหารราชการของ
หน่วยงานมีความโปร่งใสสามารถ
ป้องกันการทุจริตของข้าราชการ
และบุคลากรได้
ความสาเร็จในการ
การบริหารราชการเป็นไป
ดาเนินการตามแผน
ตามหลักธรรมาภิบาล
สอดส่องฯ

-

-

-

ไม่ใช้
สานักงาน
งบประมาณ จังหวัดตาก

-

-

-

ไม่ใช้
สานักงาน
งบประมาณ จังหวัดตาก

-

-

-

ไม่ใช้
สานักงาน
งบประมาณ จังหวัดตาก

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
ลาดับ แผนงาน/โครงการ/
ตัวชี้วัด
ที่
กิจกรรม
หน่วย ปริมาณ
นับ
งาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มรี ะบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
1 กิจกรรมการ
ครั้ง
12 จานวนครั้งการประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้
รณรงค์ให้เจ้าหน้าทีส่ านักงาน
เจ้าหน้าทีส่ านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ป้องกันและบรรเทาสา
จังหวัดตาก รักษาศีล 5
ธารณภัยจังหวัดตาก
รักษาศีล 5

ปีงบประมาณ 2563 (บาท)
ผลลัพธ์

เจ้าหน้าทีส่ านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก
ได้รับทราบข้อมูลการรักษาศีล 5
เป็นประจาทุกเดือน

งบ
งบส่วน
รวม
บูรณาการ ราชการ งบประมาณ

ผลเบิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

-

ไม่ใช้ สนง.ป้องกัน
งบประมาณ และบรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัดตาก

2 กิจกรรมการเข้าวัด ฟัง
ธรรม และร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาของเจ้าหน้าที่
สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดตาก

ครั้ง

12 จานวนครั้งการเข้าร่วมกิจกรรม เจ้าหน้าที่ สานักงานป้องกันและ
การเข้าวัด ฟังธรรม และร่วม
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก
กิจกรรมทางศาสนาของเจ้าหน้าที่ รเข้าวัด ฟังธรรม และร่วม
กิจกรรมทางศาสนา เป็นประจาทุก
เดือน

-

-

-

ไม่ใช้ สนง.ป้องกัน
งบประมาณ และบรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัดตาก

3 โครงการเข้าวัดปฏิบัติ
ธรรมวันธรรมสวนะ

คน

32 จัดทาแผนปฏิบัติการโครงการเข้า
วัดปฏิบัติธรรมะสวนะ (วันพระ)
จังหวัดตาก ประจาปี 2563
กิจกรรมเข้าวัด ปฏิบัติธรรม
ทาบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ในวัน
ธรรมสวนะ (วันพระ)

-

-

-

ไม่ใช้ สนง.
งบประมาณ พาณิชย์
จังหวัดตาก

บุคลากร ในหน่วยงานมีความยึด
มั่นในหลักธรรมคาสอนของศาสนา
ไม่ประพฤติทุจริต โดยใช้กลไก
ทางศาสนาเป็นเครื่องขัดเกลา
จิตใจและสร้างจิตสานึกในการ
เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตัว

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
ลาดับ แผนงาน/โครงการ/
ตัวชี้วัด
ที่
กิจกรรม
หน่วย ปริมาณ
นับ
งาน
4 โครงการส่งเสริม
จานวน 2,000 1. คณะสงฆ์จังหวัดตาก คณะสงฆ์
พระพุทธศาสนาและ
ผู้เข้าร่วม คน จังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมา ศา
ความสัมพันธ์กับประเทศ งาน
สนิกชนชาวไทย และชาวเมียนมา
เพือ่ นบ้านอาเซียนในมิติ
ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนาประจาปี
ศาสนา ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม และ
๒๕๖๓
ทากิจกรรมในวันสาคัญทางพระ
พุทธ ศาสนา จานวน ๒,๐๐๐ คน
2. เยาวชนของไทยและเมียนมา
ได้รับความรู้และประสบการณ์
จากการทากิจกรรมร่วมกันด้วย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึง
มรดกวัฒนธรรมร่วมของกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน
3. นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐเข้าใจ
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา
สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. ประชาชนของทัง้ สองประเทศ
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมิติศาสนา
และวัฒนธรรมของทัง้ สองประเทศ
รวมทัง้ ได้มีโอกาสทาบุญร่วมกัน
เนื่องในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

ปีงบประมาณ 2563 (บาท)
ผลลัพธ์

ผลเบิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบ
งบส่วน
รวม
บูรณาการ ราชการ งบประมาณ
1. ประชาชนของทัง้ สองประเทศ
0
70,000 70,000 70,000 สนง.
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแลก
วัฒนธรรม
เปลี่ยนเรียนรู้ในมิติศาสนาและ
จังหวัดตาก
วัฒนธรรมของทัง้ สองประเทศ
รวมทัง้ ได้มีโอกาสทาบุญร่วมกัน
เนื่องในวันสาคัญทางพระพุทธ
ศาสนา และน้อมนาหลักธรรมคา
สอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
เพือ่ ให้สังคมบ้านเมืองเกิดความ
สงบสุข
2. เสริมสร้างสัมพันธไมตรี
ระหว่างประชาชนของประเทศไทย
– เมียนมา โดยใช้มิติทางศาสนา
และวัฒนธรรมเป็นตัวเชื่อมโยง
บนพืน้ ฐานวัฒนธรรมของทัง้ สอง
ประเทศ
3. เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนในมิติ
พระพุทธศาสนา

ลาดับ
ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

5 กิจกรรม เข้าวัดปฏิบัติ
ธรรมวันธรรมสวนะ (วัน
พระ) จังหวัดตาก
ประจาปี พ.ศ. 2563

6 โครงการจัดงานเนื่องใน
วันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาเนื่องใน
วันมาฆบูชา จังหวัดตาก

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย ปริมาณ
นับ
งาน
ข้าราชก
าร
เจ้าหน้า
ที่
ประชาช
น

ปีงบประมาณ 2563 (บาท)
ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

ผลเบิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบ
งบส่วน
รวม
บูรณาการ ราชการ งบประมาณ
1. ข้าราชการ เจ้าหน้าทีจ่ าก
พุทธศาสนิกชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
0
5,000 5,000
3,000 สนง.
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ
วัฒนธรรม
ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา
(วันพระ) นาหลักธรรมคาสอน
จังหวัดตาก
และประชาชนทัว่ ไป ร้อยละ 80 ทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ให้
เข้าร่วมโครงการเข้าวัดวันธรรม เกิดประโยชน์ พุทธศาสนิกชน
สวนะ (วันพระ)
ข้าราชการ เจ้าหน้าทีจ่ าก
2. ข้าราชการ เจ้าหน้าทีจ่ าก
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา
ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทัว่ ไป ทีเ่ ข้าร่วม
และประชาชนทัว่ ไป ทีเ่ ข้าร่วม
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวัน
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวัน
ธรรมสวนะ (วันพระ) ได้นา
ธรรมสวนะ (วันพระ) นา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินชีวิต เพือ่ ให้เกิดความสงบ
ดาเนินชีวิต
สุข แก่ตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติคิดเป็นร้อยละ 100

จานวน ไม่น้อย พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติ
พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติ
ผู้เข้าร่วม กว่า ธรรม ทาบุญตักบาตร เวียนเทียน ธรรม ทาบุญตักบาตร เวียนเทียน
งาน 1,500 จานวน 1,500 คน
ทาให้กาย วาจา ใจ สงบสุข ช่วย
คน
จรรโลงสังคมให้เป็นสังคมทีด่ ีมี
คุณธรรม จานวน 1,500 คน

0

30,000 30,000

30,000 สนง.
วัฒนธรรม
จังหวัดตาก

ลาดับ
ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

7 โครงการศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์สานสัมพันธ์ นา
วิถีวัฒนธรรมไทย สู่วิถี
วัฒนธรรมโลก
จังหวัดตาก

8 โครงการชุมชนคุณธรรม
ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย ปริมาณ
นับ
งาน
จานวน ไม่น้อย
ผู้เข้าร่วม กว่า
อบรม 119
รูป/คน

จานวน
ชุนชน
ใน
จังหวัด
ตาก
เข้าร่วม
เป็น
ชุมชน
คุณธรรม

ไม่น้อย
กว่า
128
ชุมชน

ปีงบประมาณ 2563 (บาท)
ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์

ผู้อานวยการศูนย์ศึกษา
ยังไม่ได้ดาเนินโครงการ
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จานวน
39 ศูนย์ และนักเรียนประจา
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ จานวน 80 คน รวม
ทัง้ สิ้น 119 รูป/คน เข้าร่วมอบรม
โครงการศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สาน
สัมพันธ์ นาวิถีวัฒนธรรมไทย สู่วิถี
วัฒนธรรมโลก จังหวัดตาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชุมชนในจังหวัดตาก เข้าร่วมเป็น ติดตามผลการดาเนินการ
ชุมชนคุณธรรม จานวน 9 อาเภอ ขับเคลื่อนชุมชนฯ ยังไม่มีการ
เสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความ
เบิกจ่ายงบประมาณ
เข้มแข็ง และเป็นสังคมทีเ่ ปีย่ ม
ด้วยคุณธรรมทีด่ ีงาม

งบ
งบส่วน
รวม
บูรณาการ ราชการ งบประมาณ
0
40,000 40,000

-

-

-

ผลเบิกจ่าย
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.
วัฒนธรรม
จังหวัดตาก

ไม่ใช้ สนง.
งบประมาณ วัฒนธรรม
จังหวัดตาก

ลาดับ
ที่
9

10

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2563 (บาท)
ดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
ผลเบิกจ่าย
กิจกรรม
หน่วย ปริมาณ
งบ
งบส่วน
รวม
นับ
งาน
บูรณาการ ราชการ งบประมาณ
โครงการขับเคลื่อน
คน
32 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม บุคลากรในสานักงานอุตสาหกรรม
ไม่ใช้
คุณธรรม จริยธรรมและ
และจริยธรรมของข้าราชการ
จังหวัดตาก มีความรู้ และความ
งบประมาณ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างน้อย 4 ครั้ง
เข้าใจ ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
เพือ่ ต้านการทุจริต ของ
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สานักงานอุตสาหกรรม
ร่วมกันต่อต้านการทุจริตในทุก
จังหวัดตาก ประจาปี
รูปแบบ
งบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรมผู้ว่าราชการ
- ข้าราชการได้นาหลักธรรม คา
ข้าราชการได้นาหลักธรรม คา
ไม่ใช้
จังหวัดตาก พาทาบุญทุก
สอนทางพุทธศาสนาไปใช้ในการ สอนทางพุทธศาสนาไปใช้ในการ
งบประมาณ
วันพระ
ดาเนินชีวิต และการปฏิบัติราชการ ดาเนินชีวิต และการปฏิบัติราชการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
1 กิจกรรมส่งเสริม
ร้อยละ บุคลาก บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ
คุณธรรมบนฐานของ
75 รของ ถึงพระบรมราโชวาท ในเรื่องการ
ความพอเพียง วินัย สุจริต ของ หน่วยงา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตาม
จิตอาสา
บุคลากร นเข้า แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การมี
เข้าร่วม ร่วม วินัย ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสาให้กับ
กิจกรรม กิจกรรม เจ้าหน้าทีแ่ ละส่งเสริมให้มี
ไม่ พฤติกรรมทีไ่ ม่ยอบรับการทุจริต
น้อย ในทุกรูปแบบ
กว่า
ร้อยละ
75

บุคลากรของสานักงานขนส่ง
จังหวัดตาก มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถ
นาไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานราชการและการดาเนิน
ชีวิต

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.
อุตสาหกรรม
จังหวัดตาก

สานักงาน
จังหวัดตาก

ไม่ใช้ สนง.ขนส่ง
งบประมาณ จังหวัดตาก

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2563 (บาท)
ดาเนินงาน
ลาดับ แผนงาน/โครงการ/
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
ผลเบิกจ่าย
ที่
กิจกรรม
หน่วย ปริมาณ
งบ
งบส่วน
รวม
นับ
งาน
บูรณาการ ราชการ งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากลไกการกาหนดให้"กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากลไกการกาหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน"
1 โครงการออกบูท
งาน
1
ไม่ใช้
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
งบประมาณ
รณรงค์ป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
"ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย ซื่อสัตย์ โปร่งใส
ห่างไกลการทุจริต" ใน
วันต่อต้านคอร์รัปชั่น
สากล (ประเทศไทย)
จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 9
ธันวาคม 2562 ณ
หอประชุมจังหวัดตาก
2 กิจกรรมงานวันต่อต้าน
จานวน ไม่น้อย มีจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 600 คน
คอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ผู้เข้าร่วม กว่า ต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 กิจกรรม 600 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ไม่น้อย
คน
กว่า 600 คน

40,000

-

40,000

38,790

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สนง.คลัง
จังหวัดตาก

สานักงาน
จังหวัดตาก

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
ลาดับ แผนงาน/โครงการ/
ตัวชี้วัด
ที่
กิจกรรม
หน่วย ปริมาณ
นับ
งาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
1 โครงการประเมิน
69 แห่ง 69 แห่ง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คุณธรรมและความ
ผ่านการประเมินคุณธรรมและ
โปร่งใสในการดาเนินงาน
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 69
ประจาปี 2563 ของ
แห่ง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2 การประเมินคุณธรรม
หน่วยงา
และความโปร่งใส ในการ
น
ดาเนินงาน ของ
หน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and
Transparency
Assessment - ITA)
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖3

33 ความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามโครงการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
ประจาปี 2563 (ITA)

ปีงบประมาณ 2563 (บาท)
ผลลัพธ์

มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 69
แห่ง เข้าใช้งานระบบ ITAS และ
การนาเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย
ภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ในระบบ ITAS และผู้บริหาร
ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วน
ได้เสียภายในและผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก ในระบบ ITAS

งบ
งบส่วน
รวม
บูรณาการ ราชการ งบประมาณ

ผลเบิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

-

ไม่ใช้ สนง.ส่งเสริม
งบประมาณ การปกครอง
ท้องถิ่น
จังหวัดตาก

-

-

-

ไม่ใช้
สานักงาน
งบประมาณ จังหวัดตาก

ลาดับ
ที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
หน่วย ปริมาณ
นับ
งาน
- ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปี 2563

3 กิจกรรมขับเคลื่อนเพือ่
พัฒนาและยกระดับ
คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มปี ระสิทธิภาพ
1 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ช่องทาง 2
จานวนช่องทางในการรับแจ้ง
ช่องทางการรับแจ้ง
เบาะแส
เบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมิขอบ รวมทัง้
การรับเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์
2 สร้างช่องทางในการ
ร้องเรียนทัง้ ทางระบบ
เอกสารและเว็บไซต์ของ
สานักงานประมงจังหวัด
ตาก

ช่องทาง

1

3 ช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ จาก
ประชาชน

ช่องทาง

1

ปีงบประมาณ 2563 (บาท)
ผลลัพธ์

งบ
งบส่วน
รวม
บูรณาการ ราชการ งบประมาณ
-

ผลเบิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ไม่ใช้
สานักงาน
งบประมาณ จังหวัดตาก

มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสการ
ทุจริตและประพฤติมิขอบ รวมทัง้
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
จานวน 2 ช่องทาง

-

-

-

ไม่ใช้ สนง.เกษตร
งบประมาณ และสหกรณ์
จังหวัดตาก

ช่องทางการร้องเรียนและแจ้ง
มีช่องทางการร้องเรียนและแจ้ง
ปัญหาการทุจริตของบุคลากรและ ปัญหาการทุจริตของบุคลากรและ
บุคคลภายนอก
บุคคลภายนอก จานวน 1 ช่อทาง

-

-

-

ไม่ใช้ สนง.ประมง
งบประมาณ จังหวัดตาก

-

-

-

ไม่ใช้ สนง.ป้องกัน
งบประมาณ และบรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัดตาก

จานวนช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน

ประชาชนมีช่องทางในการ
ร้องเรียน แสดงข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2563 (บาท)
ดาเนินงาน
ลาดับ แผนงาน/โครงการ/
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
ผลเบิกจ่าย
ที่
กิจกรรม
รับผิดชอบ
หน่วย ปริมาณ
งบ
งบส่วน
รวม
นับ
งาน
บูรณาการ ราชการ งบประมาณ
4 จัดทาช่องทางในการรับ ช่องทาง 3 จานวนช่องทางในการรับเรื่องราว สานักงาน มีช่องทางในการรับ
ไม่ใช้
สนง.
เรื่องราวร้องทุกข์ด้าน
ร้องทุกข์ด้านการทุจริต ประพฤติ เรื่องราวร้องทุกข์ด้านการทุจริต
งบประมาณ แรงงาน
การทุจริต ประพฤติมิชอบ
มิชอบ
ประพฤติมิชอบ จานวน 3 ช่องทาง
จังหวัดตาก
5 จัดทาช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่

ช่องทาง

2

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้อง สานักงานฯ กาหนดช่องทางการ
ทุกข์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์,
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
Facebook , กล่องรับความคิดเห็น

-

-

-

ไม่ใช้ สนง.
งบประมาณ ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดตาก

