
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต 
หมาย
เหตุ งบ

บูรณา
การ 

งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย 

สร้างจิตสำนึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน

การป้องกัน 
การทุจริต 

งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
- - - - - - - - - - - 
งานด้านคุ้มครองจริยธรรม 

1.  กิจกรรม “เผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ์ความรู้ 
คุณธรรม จรยิธรรม และ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต” 

- เสรมิความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ เรื่อง
คุณธรรม จรยิธรรม 
และป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

2  ครั้ง/ป ี - - - เสรมิความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ 
เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

- - - 

2. กิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรใน
หน่วยงานเข้าร่วมฝึกอบรม 
ประชุมสมัมนา เกีย่วกับ
คุณธรรม จรยิธรรม การ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ทั้งในหน่วยงานและ
หน่วยงานภายนอก 

- เสรมิสร้างให้บุคลากร
มีความเข้าใจ 
เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ปราบปรามการทุจริต 

5 ครั้ง/ปี - - - มีการส่งบุคลกรเข้า
ร่วมฝึกอบรม/
ประชุมสมัมนา 
และเสวนา 

- - - 



งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต 
หมาย
เหตุ งบ

บูรณา
การ 

งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย 

สร้างจิตสำนึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน

การป้องกัน 
การทุจริต 

3. กิจกรรมเปิดเผยข้อมลูการ
จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมลู
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 
 

 เพื่อการดำเนินงาน
ด้วยคุณธรรม
จริยธรรม ความ
โปร่งใสและซื่อสตัย์
สุจรติ 

1 ครั้ง/ป ี - - - มีการเปดิเผยข้อมูล
การจัดซื้อจดัจ้าง 

- - - 

4. กิจกรรมการบูรณาการการ
ทำงานร่วมกันด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงานใน
สังกัด 

 เพื่อให้มีการ
ประสานงานด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงานใน
สังกัด 

3 ครั้ง/ป ี - - - มีการประสานงาน
ด้านการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตของ
หน่วยงานในสังกัด 

- - - 

5. กิจกรรมการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกและภาคส่วนต่างๆ 
ในการดำเนินการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

 เพื่อประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกและภาค
ส่วนต่างๆ ในการ
ดำเนินการด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

1 ครั้ง/ป ี - - - มีประสานความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก
และภาคส่วนตา่งๆ 
ในการดำเนินการ
ด้านการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต 

- - - 

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 - - - - - - - - - - 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ผู้รายงาน นางสาวอัจฉรา  ปานหว่าง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
         โทรศัพท์/โทรสาร 034-711711/097-3536465 E-mail :  achara_yaya@hotmail.com  วันที่ 30  กันยายน  2564 
 

หน่วยงาน  สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………-……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



 
 

คำอธิบาย : แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกนัปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

หัวข้อรายงาน คำอธิบาย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... 2563 
หน่วยงาน ระบุชื่อหน่วยงานที่รายงาน 
งาน/กิจกรรม/โครงการ ชื่อ งาน/กิจกรรม/โครงการที่หน่วยงานดำเนินการงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งที่ใช้งบประมาณ หรือไม่ใช้งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด ระบุชื่อตัวชี้วัดของ งาน/กิจกรรม/โครงการที่หน่วยงานดำเนินการ (ถ้ามี) 
เป้าหมาย ระบุเป้าหมายของ งาน/กิจกรรม/โครงการที่หน่วยงานดำเนินการ (ถ้ามี) 
ผลการดำเนินงาน แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การดำเนินงานของ ของ งาน/กิจกรรม/โครงการที่หน่วยงานดำเนินการ เช่น ระบุวัน/เดือน/ปี เวลา สถานที่ จำนวนผู้เข้าร่วม 

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานจัดงาน/กิจกรรม/โครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร และมีผลสัมฤทธิ์อย่างไร 
งบประมาณ (ถ้ามี) งบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับจัดสรรและผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ งาน/กิจกรรม/โครงการ (ถ้ามี) 
 งบบูรณาการ งบประมาณบูรณาการที่ได้รับจัดสรรให้ดำเนินการ งาน/กิจกรรม/โครงการ (ถ้ามี) 
 งบหน่วยงาน งบประมาณหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรให้ดำเนินการ งาน/กิจกรรม/โครงการ (ถ้ามี) 
 ผลเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีดำเนินการ งาน/กิจกรรม/โครงการ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ ระบุคำอธิบาย ข้อความ หรือข้อมูลเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ระบุปัจจัยที่เป็น ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ต่อการดำเนินการของ งาน/กิจกรรม/โครงการ (ถ้ามี) 
ผู้รายงาน ระบุชื่อผู้รายงาน ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน  
โทรศัพท์ ระบุเบอร์โทรศัพท์ของผู้รายงาน 
โทรสาร ระบุเบอร์โทรสารของผู้รายงาน 
E-mail ระบุ E-mail ของผู้รายงาน 
วัน/เดือน/ปี ท่ีรายงาน ระบุวัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 

 
 


