
งบบรูณาการ ผลเบกิจ่ายจริง
(ตามแผน) (บาท)

1 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการ คร้ัง 1 จ านวนคร้ังในการ บคุลากรภาครัฐใน ส านกังานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาทได้จัดท าข้อมลู - -
พลเรือนเผยแพร่เว็บไซต์จังหวัด จัดท าส่ือเผยแพร่ จังหวัดมคีวามรู้ และผลการด าเนนิงานด้านจริยธรรมของ

ความเข้าใจใน ข้าราชการพลเรือนบนส่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์
ประมวลผลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน

2 กจิกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ คร้ัง 1 จ านวนคร้ังในการ บคุลากรน าหลักธรรม ส านกังานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาทได้มกีารส่งเสริม - -
เกีย่วกบัคุณธรรมจริยธรรม จัดกจิกรรม ที่ได้มาใช้ในการปฏบิติั ด้านคุณธรรมจริยธรรม เข้าวัดฟังธรรม อย่างนอ้ย
ในรูปแบบขแงการเข้าวัดฟังธรรม งาน  1 คร้ัง

งบประมาณ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ยทุธศำสตร์ที่ 1 "สร้ำงสมัคมที่ไมท่นตอ่กำรทุจริต"

ที่

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัตกิำรป้องกันกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบ

กลยทุธ์ที่ 1 ปรับควำมคิดทุกชว่งวัยตัง้แตป่ฐมวัยให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์สว่นตวัและผลประโยชน์สว่นรวม

เปา้หมายด าเนนิงาน
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

หนว่ยนบั ปริมาณงาน
ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ ผลการด าเนนิงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ หมายเหตุ

ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชยันำท



ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัตกิำรป้องกันกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบ
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชยันำท

งบบรูณาการ ผลเบกิจ่ายจริง
(ตามแผน) (บาท)

1 โครงการเชิดชูเกยีรติบคุลากร คร้ัง 1 จ านวนบคุลากร บคุลากรในสังกดัฯ คาดว่าจะด าเนนิการในเดือนกนัยายน 2562 - -
(ข้าราชการ/พรก.ต้นแบบคุณธรรม) ของหนว่ยงานที่ รวม 2 ท่าน ดังนี้
ผู้ปฏบิติังานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ได้รับการยกย่อง ข้าราชการ 1 ท่าน
และมีคุณธรรม เชิดชูเกยีรติอย่าง พนกังานราชการ 1 ท่าน

นอ้ยหนว่ยงานละ
(คน)

2 โครงการพัฒนาสมมรถะและองค์ คร้ัง 1 จ านวนคร้ังในการ บคุลากรในสังกดัฯ ดังนี้ อยูร่ะหว่างด าเนนิการ - -
ความรู้เชิงสร้างสรรค์ด้านการปอ้งกนั จัดอบรมเพื่อพัฒนา ข้าราชการ ร้อยละ 20
การทุจริตใหแ้กบ่คุลากร สมรรถนะและองค์ พนกังานราชการ ร้อยละ 20

ความรู้

ยทุธศำสตร์ที่ 1 "สร้ำงสมัคมที่ไมท่นตอ่กำรทุจริต"
กลยทุธ์ที่ 2 สง่เสริมให้มรีะบบและกระบวนกำรกลอ่มเกลำทำงสงัคมเพ่ือตำ้นทรุจริต

เปา้หมายด าเนนิงาน งบประมาณ
ที่ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ ผลการด าเนนิงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ หมายเหตุ

หนว่ยนบั ปริมาณงาน



ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัตกิำรป้องกันกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบ
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชยันำท

งบบรูณาการ ผลเบกิจ่ายจริง
(ตามแผน) (บาท)

1 โครงการปรับฐานความคิด คร้ัง 1 ร้อยละของบคุลากร บคุลากรในสังกดัฯ ดังนี้ ส านกังานปศุสัตว๋จังหวัดชัยนาท ได้ด าเนนิการ - -
สร้างจิตส านกึ ค่านยิมของบคุลากร ที่ได้รับการปลูกฝัง ข้าราชการ ร้อยละ 30 พัฒนาบคุลากรตามแผนงาน/โครงการส าหรับ
ใหป้ฏเิสธและต่อต้านการทุรจิต โดย ทัศนคติ ค่านยิม พนกังานราชการ ร้อยละ 30 ข้าราชการในส านกังานไปแล้ว ร้อยละ 36
น าหลักทางศาสนาและหลักค าสอน เกีย่วกบัการทุจริต และอยูร่ะหว่างการด าเนนิการฯ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหา และประพฤติมชิอบ
ภมิูพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในการ ไมถู่กร้องเรียนเกีย่ว
ปฏบิติังานและการด ารงชีวิต กบัการทุจริต

งบประมาณเปา้หมายด าเนนิงาน
ที่ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ ผลการด าเนนิงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ หมายเหตุ

หนว่ยนบั ปริมาณงาน

ยทุธศำสตร์ที่ 1 "สร้ำงสมัคมที่ไมท่นตอ่กำรทุจริต"
กลยทุธ์ที่ 3 ประยกุตห์ลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมอืตำ้นทุจริต



ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัตกิำรป้องกันกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบ
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชยันำท

งบบรูณาการ ผลเบกิจ่ายจริง
(ตามแผน) (บาท)

1 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ คร้ัง 1 จ านวนบคุลากรของ บคุลากรในสังกดัฯ ดังนี้ อยูร่ะหว่างด าเนนิการ - -
ท างานเพื่อปอ้งกนัการกระท าผิด หนว่ยงานในสังกดั ข้าราชการ ร้อยละ 20
ระเบยีบ/การทุจริต สนง.ปศจ. ชัยนาท พนกังานราชการ ร้อยละ 20

ที่เข้ารับการอบรม 
(คน)

2 โครงการส่งเสริมสนบัสุนการจัดท าแนว คร้ัง 1 หนว่ยงานในสังกดั หนว่ยงานภาครัฐ และ อยูร่ะหว่างด าเนนิการ - -
ทางการด าเนนิงาน หรือข้อตกลงความ กระทรวงเกษตรและ ภาคเอกชน และ
ร่วมมือเพื่อปอ้งกนัการทุจริตเชิงรุก สหกรณ์มกีารจัดท า ภาคประชาสังคม
ระหว่างหนว่ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บนัทึกข้อตกลง 
และภาคประชาสังคมฯ ประชุมและเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ การ
ด าเนนิงานด้านปอ้งกนั
การทุจริตระหว่างภาค
รัฐ เอกชน และประชา
สังคม (คร้ังต่อป)ี

เปา้หมายด าเนนิงาน

ยทุธศำสตร์ที่ 1 "สร้ำงสมัคมที่ไมท่นตอ่กำรทุจริต"

งบประมาณ
ที่ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ ผลการด าเนนิงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ หมายเหตุ

หนว่ยนบั ปริมาณงาน

กลยทุธ์ที่ 4 เสริมพลงักำรมสีว่นร่วมของชมุชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคสว่นเพ่ือตำ้นกำรทุจริต



ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัตกิำรป้องกันกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบ
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชยันำท

ยทุธศำสตร์ที่ 3 "สกัดก้ันกำรทุจริตเชงินโยบำย"
กลยทุธ์ที่ 1 กำรรำยงำนผลสะท้อนกำรสกัดก้ันกำรทุจริตในเชงินโยบำย (Policy Cycle feedback)

งบบรูณาการ ผลเบกิจ่ายจริง
(ตามแผน) (บาท)

1 มาตรการเสริมสร้างธรรมภบิาล คร้ัง 1 จ านวนมาตรการของ หนว่ยงาน/บคุลากรใน ส านกังานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ได้ด าเนนิการ
ปอ้งกนัและลดความเส่ียงในการเกดิ ทุกหนว่ยงานในการ สังกดัฯ จัดท ามาตรการด้านการส่งเสริมปอ้งกนัการทุจริต
ทุจริตและประพฤติชอบ เสริมสร้างการปอ้งกนั ภาครัฐ 3 มาตรการ ดังนี้

ทุจริต 1. มาตรการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหนว่ยงาน
2. มาตรการ กลไก ในการใหภ้าคประชาชนและ
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียเข้ามามส่ีวนร่วมในการด าเนนิ
งานของหนว่ยงาน
3. มาตรการ กลไกภายในเพื่อปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหาการทุจริตและประพฤติมชิอบในระบบ
ราชการ

ที่ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ ผลการด าเนนิงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ หมายเหตุ
หนว่ยนบั ปริมาณงาน

เปา้หมายด าเนนิงาน งบประมาณ



ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัตกิำรป้องกันกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบ
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชยันำท

ยทุธศำสตร์ที่ 3 "สกัดก้ันกำรทุจริตเชงินโยบำย"
กลยทุธ์ที่ 3 กำรพัฒนำวัตกรรมส ำหรับกำรรำยงำนและตรวจสอบธรรมภบิำลในกำรน ำนโยบำยไปปฏบิัติ

งบบรูณาการ ผลเบกิจ่ายจริง
(ตามแผน) (บาท)

1 โครงการประชาสัมพันธ์และจัดท าคู่มอื คร้ัง 1 หนว่ยงานในสังกดัฯ บคุลากรในสังกดัฯ ส านกังานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ได้น าคู่มอืการ - -
การปอ้งกนัการทุจริตในการปฏบิติั มกีารจัดท าคู่มอืการ ปฏบิติังานในแต่ละกลุ่มงานฯ และด าเนนิการ
ราชการ ปฏบิติังานเผยแพร่ น าข้อมลูขึน้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านกังานฯ

เพื่อปอ้งกนัการทุจริต เรียบร้อยแล้ว
อย่างนอ้ยจ านวนปลีะ
(คร้ัง)

ที่ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ ผลการด าเนนิงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ หมายเหตุ
หนว่ยนบั ปริมาณงาน

เปา้หมายด าเนนิงาน งบประมาณ



ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัตกิำรป้องกันกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบ
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชยันำท

ยทุธศำสตร์ที่ 4 "พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชงิรุก"
กลยทุธ์ที่ 3 พัฒนำวัตกรรมและเทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือลดปัญหำทุจริต 

งบบรูณาการ ผลเบกิจ่ายจริง
(ตามแผน) (บาท)

1 โครงการพัฒนาระบบใหบ้ริการ คร้ัง 1 จ านวนระบบ/ช่องทาง เจ้าหนา้ที่ในสังกดัฯ/ภาค ส านกังานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ได้เพิ่มช่องทาง - -
ประชาชนด้วยระบบอเิล็กทรอนกิส์ การใหบ้ริการของ ประชาชนผู้ที่เกีย่วข้อง การใหบ้ริการ (e-service) ของกรมปศุสัตว์ ผ่าน
(E-Service) ทุกหนว่ยงานในสังกดัฯ เว็บไซต์ของหนว่ยงาน ซ่ึงมกีารใหบ้ริการดังนี้

ที่ได้รับการสร้าง/ 1. E-Movement
ปรับปรุง/พัฒนา 2. อาหารสัตว์
(เพิ่มหรือปรับปรุง) 3. มาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์
ต่อปี 4. โรงฆา่สัตว์ ฯ

2 กจิกรรมเผยแพร่คู่มอืผ่านระบบ คร้ัง 1 คู่มอืที่น าเผยแพร่ผ่าน เจ้าหนา้ที่ในสังกดัฯ ส านกังานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ได้น าคู่มอืการ
สารสนเทศเพื่อเสริมสร้างวินยัในการ ระบบสารสนเทศฯ ปฏบิติังานในแต่ละกลุ่มงานฯ และด าเนนิการ
ปอ้งกนัการทุจริตใหก้บับคุลากรใน น าข้อมลูขึน้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านกังานฯ
สังกดัฯ เรียบร้อยแล้ว

ปริมาณงาน

เปา้หมายด าเนนิงาน งบประมาณ
ที่ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ ผลการด าเนนิงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ หมายเหตุ

หนว่ยนบั



ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัตกิำรป้องกันกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบ
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชยันำท

ยทุธศำสตร์ที่ 4 "พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชงิรุก"
กลยทุธ์ที่ 1 เพ่ิมประสทิธิภำพระบบป้องกันกำรทุจริต

งบบรูณาการ ผลเบกิจ่ายจริง
(ตามแผน) (บาท)

1 โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร คร้ัง 1 จ านวนคร้ังในการ เจ้าหนา้ที่ในสังกดัฯ ส านกังานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ได้ด าเนนิการ - -
การเบกิจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ เผยแพร่ความรู้/แนว จัดท าสรุปผลการด าเนนิงานเบกิจ่ายงบประมาณ
อเิล็กทรอนกิส์ ทางในการเบกิจ่ายเงิน สรุปเปน็รายเดือนและรายไตรมาส (3 เดือน)

งบประมาณผ่านระบบ ผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส์และท าการเผยแพร่
อเิล็กทรอนกิส์ ผ่านเว็บไซต์ของหนว่ยงาน

ที่ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ ผลการด าเนนิงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ หมายเหตุ
หนว่ยนบั ปริมาณงาน

เปา้หมายด าเนนิงาน งบประมาณ



ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัตกิำรป้องกันกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบ
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชยันำท

ยทุธศำสตร์ที่ 4 "พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชงิรุก"
กลยทุธ์ที่ 2 สร้ำงกลไกกำรป้องกันเพ่ือยบัยัง้กำรทุจริต

งบบรูณาการ ผลเบกิจ่ายจริง
(ตามแผน) (บาท)

1 กจิกรรมรายงานผลการจัดหาพัสดุและ คร้ัง 1 จ านวนคร้ังในการ เจ้าหนา้ที่ในสังกดัฯ ส านกังานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท มกีารสรุป - -
จัดไว้ใหป้ระชาชนสามารถเข้าตรวจดู รายงานผลการจัดหา ผลการด าเนนิงานในการจัดหาพัสดุเปน็รายเดือน

พัสดุ บนเว็บไซต์ของหนว่ยงาน

2 โครงการจัดต้ังศูนย์รับเร่ืองร้องทุกข์ ศูนย์ 1 จ านวนศูนย์รับเร่ือง เจ้าหนา้ที่และประชาชนฯ ส านกังานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ได้มกีารจัดต้ัง - -
ร้องเรียน การทุจริต และพฤติมชิอบ ร้องทุกข์ร้องเรียนที่จัด ศูนย์รับเร่ืองร้องทุกข์ ข้อร้องเรียนฯลฯ 

ต้ังขึน้หรือพัฒนา ณ. หนว่ยงาน 1 ศูนย์ เพื่อใหบ้ริการประชาชน

3 โครงการเสริมสร้างกลไกประชารัฐ คร้ัง 1 ร้อยละ ของเครือข่าย เครือข่ายอาสาในสังกดัฯ อยูร่ะหว่างการด าเนนิการ - -
ในการปอ้งกนัและปราบปรามการ อาสาสมคัรที่เข้าร่วม
การทุจริตระดับพื้นที่ อบรมและสมคัรเปน็

เครือข่ายอาสาสมคัร
แรงงานต้านการทุจริต

หมายเหตุ
หนว่ยนบั ปริมาณงาน

ที่ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ ผลการด าเนนิงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
เปา้หมายด าเนนิงาน งบประมาณ



ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัตกิำรป้องกันกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบ
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชยันำท

ยทุธศำสตร์ที่ 4 "พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชงิรุก"
กลยทุธ์ที่ 7 พัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้เชงิสร้ำงสรรค์ของบุคลำกรดำ้นป้องกันกำรทุจริต

งบบรูณาการ ผลเบกิจ่ายจริง
(ตามแผน) (บาท)

1 โครงการการต่อต้านการทุจริต คร้ัง 1 จ านวนคร้ังในการจัด เจ้าหนา้ที่ในสังกดัฯ อยูใ่นระหว่างด าเนนิการ - -
การด าเนนิการทางวินยั การเสริมสร้าง โครงการอบรมพัฒนา
พัฒนาผู้บงัคับบญัชาใหม้วีินยั จรรยา สมรรถนะและองค์
และปอ้งกนัผลประโยชนซั์บซ้อน ความรู้ ของเจ้าหนา้ที่

สนง.ปศจ. ชัยนาท
2 โครงการส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของ คร้ัง 1 จ านวนเจ้าหนา้ที่ของ หนว่ยงานในสังกดัฯ ข้าราชการและเจ้าหนา้ที่ของรัฐทุกคนมกีาร - -

เจ้าหนา้ที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หนว่ยงานในสังกดัฯ ส่งเสริมในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปอ้งกนั
ระบบงานปอ้งกนัการทุจริต ที่เข้าร่วมกจิกรรมเพื่อ การทุจริตภาครัฐ โดยน าเสนอผ่านส่ือออนไลน์

เพิ่มประสิทธิภาพ เว็บไซต์และแจ้งในที่ประชุมประจ าเดือนทราบ
ระบบปอ้งการทุจริต ทุกคน

3 โครงการพัฒนาองค์กรด้วยหลัก คร้ัง 1 ร้อยละความส าเร็จของ หนว่ยงานภาครัฐ และ ข้าราชการและเจ้าหนา้ที่ของรัฐทุกคนมบีทบาท - -
ธรรมภบิาลร่วมต่อต้านการทุจริต หนว่ยงานในสังกดัฯ ภาคเอกชนและภาค ในการด าเนนิกจิกรรมต่อต้านการทุจริต 

ในการด าเนนิกจิกรรม ประชาชน โดยลงนามปฎญิาณในการน าหลักธรมาภบิาล
ต่อต้านการทุจริต ร่วมต่อต้านการทุจริตภาครัฐ มใิหเ้กดิขึน้ใน

องค์กร

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ ผลการด าเนนิงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ หมายเหตุ
หนว่ยนบั ปริมาณงาน

เปา้หมายด าเนนิงาน งบประมาณ
ที่



ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัตกิำรป้องกันกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบ
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชยันำท

ยทุธศำสตร์ที่ 5 "ปฎริูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต"
กลยทุธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตให้มปีระสทธิภำพ

งบบรูณาการ ผลเบกิจ่ายจริง
(ตามแผน) (บาท)

1 โครงการบรูณาการข้อมลูการทุจริต คร้ัง 1 จ านวนคร้ังในการ เจ้าหนา้ที่ในสังกดัฯ/ภาค ส านกังานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท มกีารอพัเดท - -
เพื่อเผยแพร่และรณรงค์การใหแ้ละ เผยแพร่ข้อมลูการ ประชาชนผู้ที่เกีย่วข้อง ข้อมลูข่าวสารด้านการปอ้งกนัทุจริตภาครัฐและ
รับสินบน ทุจริต และร่วมรณรงค์ ร่วมรณรงค์การใหแ้ละรับสินบนในหนว่ยงาน

การใหแ้ละรับสินบน และเผยแพร่ข้อมลูลงบนเว็บไซต์
ของแต่ละหนว่ยงานใน
สังกดัฯ

ที่ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ ผลการด าเนนิงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ หมายเหตุ
หนว่ยนบั ปริมาณงาน

เปา้หมายด าเนนิงาน งบประมาณ



ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัตกิำรป้องกันกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบ
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชยันำท

ยทุธศำสตร์ที่ 5 "ปฎริูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต"
กลยทุธ์ที่ 4 ตำมกฎหมำยและกำรบังคับใชก้ฎหมำยในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้เท่ำทันตอ่พลวัตของกำรทุจริตและสอดคลอ้งกับสนธิสญัญำและมำตรฐำนสำกล

งบบรูณาการ ผลเบกิจ่ายจริง
(ตามแผน) (บาท)

1 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการการจัด คร้ัง 1 ระดับความส าเร็จ ผู้บริหาร ข้าราชการและ ส านกังานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท มกีารจัดวาง - -
ท ารายงานการควบคุมภายในระดับ ของระยะเวลาวันที่ เจ้าหนา้ที่ในสังกดัฯ ระบบการควบคุมภายในขององค์กรเผยและ
ส่วนงานย่อยในสังกดัฯ จัดส่งรายงานการ มกีารรายงานผลการบริหารความเส่ียงใน

ควบคุมภายในระดับ หนว่ยงานย่อยในสังกดัฯ ตามระยะเวลาที่ก าหนด
ส่วนงานย่อยในสังกดัฯ

2 การด าเนนิงานตามพระราชบญัญัติ ร้อยละ 100 ร้อยละของจ านวนผู้รับ หนว่ยงานในสังกดัฯ ส านกังานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท สามารถให้ - -
การอ านวยความสะดวกทางราชการ บริการได้รับตาม บริการได้ตามมาตรการของระยะเวลาการให้
พ.ศ. 2562 มาตรฐานของระยะ บริการที่ก าหนดไว้ในคู่มอืการใหบ้ริการประชาชน

เวลาที่คู่มอืส าหรับ
ประชาชนก าหนด

เปา้หมายด าเนนิงาน งบประมาณ
ที่ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ ผลการด าเนนิงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ หมายเหตุ

หนว่ยนบั ปริมาณงาน



ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัตกิำรป้องกันกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบ
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชยันำท

ยทุธศำสตร์ที่ 5 "ปฎริูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต"
กลยทุธ์ที่ 5 บูรณำกำรขอ้มลูและขำ่วกรองในกำรปรำบปรำมทุจริต

งบบรูณาการ ผลเบกิจ่ายจริง
(ตามแผน) (บาท)

1 โครงการประสานความร่วมมอืในการ คร้ัง 1 ระดับความส าเร็จใน หนว่ยงานในสังกดัฯ อยูร่ะหว่างด าเนนิการ - -
ปฏบิติังาน ด้านการปอ้งกนั และปราบ ความร่วมมอืระหว่าง
ปรามการทุจริตระหว่างหนว่ยงานใน หนว่ยงานในสังกดัฯ
สังกดัฯ

ที่ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ ผลการด าเนนิงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
เปา้หมายด าเนนิงาน งบประมาณ

หมายเหตุ
หนว่ยนบั ปริมาณงาน



ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัตกิำรป้องกันกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบ
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชยันำท

ยทุธศำสตร์ที่ 5 "ปฎริูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต"
กลยทุธ์ที่ 7 พัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้เชงิสหวิทยำกำรของเจำ้หน้ำที่ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต

งบบรูณาการ ผลเบกิจ่ายจริง
(ตามแผน) (บาท)

1 1.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการแนว คร้ัง 1 ร้อยละของการรายงาน ผู้บริหาร ข้าราชการ และ ส านกังานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท มกีารรายงาน - -
ทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิติั ผลการปฏบิติังานตาม เจ้าหนา้ที่ ผลการปฏบิติังานตาม พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกฯ
งานตามคู่มือส าหรับประชาชนภายใต้ พระราชบญัญัติการ พ.ศ. 2558 ตามหว้งระยะเวลาอย่างสม่ าเสมอ
พระราชบญัญัติการอ านวยความสะดวก อ านวยความสะดวกใน
ในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ การพิจารณาอนญุาต
พ.ศ. 2558 ของทางราชการ 
1.2 การรายงานผลการปฏบิติังานตาม พ.ศ. 2558
คู่มือส าหรับประชาชนภายใต้พระราช ร้อยละของกระบวนงาน ผู้บริหาร ข้าราชการ และ ส านกังานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท มกีารเผยแพร่
บญัญัติการอ านวยความสะดวกในการ ตามคู่มอืที่ได้รับการ เจ้าหนา้ที่ ข้อมลูกระบวนงานตามคู่มอืบนเว็บไซวต์เพื่อให้
พิจารณาอนญุาติของทางราชการ พิจารณาทบทวน เพื่อ ประชาชนรับทราบอย่างอย่างต่อเนือ่ง
พ.ศ. 2558 เพิ่มประสิทธิภาพในการ
1.3 การจัดประชุมคณะท างานฯ ปฏบิติังาน
พิจารณาทบทวนคู่มอืส าหรับประชาชน
ภายใต้พระราชบญัญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทาง
พ.ศ. 2558

ที่ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ ผลการด าเนนิงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ หมายเหตุ
หนว่ยนบั ปริมาณงาน

เปา้หมายด าเนนิงาน งบประมาณ



ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัตกิำรป้องกันกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบ
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชยันำท

ยทุธศำสตร์ที่ 5 "ปฎริูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต"
กลยทุธ์ที่ 7 พัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้เชงิสหวิทยำกำรของเจำ้หน้ำที่ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต

งบบรูณาการ ผลเบกิจ่ายจริง
(ตามแผน) (บาท)

2 โครงการกจิกรรมสอดคล้องหวัข้อการ คร้ัง 1 จ านวนคร้ังในการสอด เจ้าหนา้ที่ในสังกดัฯ ส านกังานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท มกีารด าเนนิงาน
ใหค้วามรู้ด้านการทุจริตสู่การปฏบิติั แทรกหวัข้อเกีย่วกบั ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สอดคล้องกบัการทุจริตให้
ตามภารกจิของหนว่ยงานในสังกดัฯ ความรู้ด้านการทุจริตใน เจ้าหนา้ที่ในสังกดัรับทราบ อย่างนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง

การอบรมตามภารกจิ ข้อมลู ณ. 29 ม.ีค. 2562
ของหนว่ยงานในสังกดัฯ

ที่ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
เปา้หมายด าเนนิงาน

ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ ผลการด าเนนิงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
งบประมาณ

หมายเหตุ
หนว่ยนบั ปริมาณงาน



ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัตกิำรป้องกันกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบ
ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดชยันำท

ยทุธศำสตร์ที่ 6 "ยกระดบัคะแนนดชันีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions) Index : CPl ของประเทศไทย"
กลยทุธ์ที่ 2 บูรณำกำรเป้ำหมำยยทุธศำสตร์ชำตวิ่ำดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเพ่ือยกระดบัดชันีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions) Index : CPl ของประเทศไทย

งบบรูณาการ ผลเบกิจ่ายจริง
(ตามแผน) (บาท)

1 โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมลู คร้ัง 1 จ านวนช่องทางในการ เจ้าหนา้ที่ในสังกดัฯ ส านกังานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ได้ด าเนนิการ - -
ข่าวสาร "สนง.ปศจ. ชัยนาท เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ภาคเอกชน และภาค เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมลู
โปร่งใสไร้การทุจริต" ข้อมลูข่าวสารปลูก ประชาชนผู้ที่เกีย่วข้อง ข่าวสารของส านกังานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาทใน

จิตส านกึ ส่งเสริม เว็บไซต์ของหนว่ยงานเปน็ประจ าอย่างสม่ าเสมอ
คุณธรรม จริยธรรม 
และการณรงค์ต่อต้าน
การทุจริตของหนว่ยงาน
ในสังกดัฯ (ต่อปี)

ที่ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวชีว้ัด
เปา้หมายด าเนนิงาน งบประมาณ

ผลลัพธ์ ผลการด าเนนิงานผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ หมายเหตุ
หนว่ยนบั ปริมาณงาน


