
   รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัตกิารดานการปองกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563   รอบ 6 เดือน   รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม) 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต” 
กลยุทธที่ 1 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต  

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เปาหมายดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ ์
งบประมาณ(บาท) ผลการเบิกจาย 

(บาท) 
หนวยงาน 

หนวยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการ งบหนวยงาน รวม 
1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ         

เพื่อขับเคลื่อนการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ จังหวัดเชียงใหม  
ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

คะแนนผลการประเมิน
คุณธรรมและ 
ความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) 
จังหวัดเชียงใหม 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 ไดคะแนน
รอยละ 80 ขึ้นไป 

คน 314 ผลการดําเนินงาน 
จัดการสัมมนาแลว จํานวน 2 รุน 
รุนที่ 1 สวนราชการประจําจ.เชียงใหม 
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 
มีผูเขารวมการสัมมนาจํานวน 84 คน  
รุนที่ 2 องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563  
มีผูเขารวมการสัมมนาจํานวน 230 คน  

ผลลัพธ 
เชิงปริมาณ : สวนราชการประจําจ.เชียงใหม 
และอปท. ที่เขารวมโครงการฯ ไดคะแนน
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(ITA)จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 ไมนอยกวารอยละ 80  
เชิงคุณภาพ : สวนราชการประจําจ.เชียงใหม 
และอปท. มีคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงาน ที่ครอบคลุม
ทุกมิติ ทั้งในระดับการบริหารงานของ
ผูบริหารและระดับการปฏิบัติ งานของ
เจาหน า ที่  ขั้ นตอ นและกร ะบวนกา ร
ดําเนินงานของหนวยงาน วัฒนธรรมของ
องคกร รวมไปถึงผลจากการดําเนินงาน
ของหนวยงานตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

220,000 - 220,000 220,000 สํานักงาน
จังหวัด

เชียงใหม 



ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เปาหมายดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ ์
งบประมาณ(บาท) ผลการเบิกจาย 

(บาท) 
หนวยงาน 

หนวยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการ งบหนวยงาน รวม 
2 โครงการประชาสัมพันธการ

ตอตานการทุจริตและประพฤติ       
มิชอบ ประจําปงบประมาณ            
พ.ศ. 2563 
กิจกรรม ผลิตและเผยแพรคลิป
วิดีโอ ประเด็นประชาสัมพันธ
ตอตานการทุจริตฯ 

จํานวนขอมูลขาวสารเรื่อง
การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่เผยแพร          
สูสาธารณะ 

เรื่อง 1 1 ครั้ง 10,000   ไมใชงบประมาณ สํานักงาน
ประชาสัมพันธ

จังหวัด
เชียงใหม 

3 ประชุมเจาหนาที่ในสังกัดให
ความรูเกี่ยวกับการปองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและ
ตอตานผลประโยชนทับซอน 

เจาหนาที่ในสังกัดไดรับ
ความรูความเขาใจและ
นําไปปฏิบัติได รอยละ 
100 

รอยละ 90 จัดประชุมเจาหนาที่ในสังกัดใหความรูเกี่ยวกับ
การปองกันการทุจริตและตอตานผลประโยชน
ทับซอน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563  
ณ หองประชุมศูนยสินคาเกษตรภาคเหนือ 
จังหวัดเชียงใหม 

  15,000 ไมใชงบประมาณ สํานักงาน
จัดหางาน
จังหวัด
เชียงใหม 

4 โครงการกิจกรรมเสริมสราง
จริยธรรมขาราชการกรมการ
พัฒนาชุมชน 

ขาราชการสํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม มี
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน และดํารงชีวิต 

คน 198 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม ดําเนิน
โครงการไหวพระ 9 วัด เสริมสรางจริยธรรม
ขาราชการ สํ านัก งานพัฒนา ชุมชนจังหวัด
เชียงใหม  ภ ายใต ช่ือกิ จกรรม “พช.เชียงใหม             
ฮวมใจ นุงผาไทย สืบฮีต ตวยฮอย ไหวพระ 9 วัด” 
เมื่อวันศุกรที่ 13 มีนาคม 2563 โดยมีเสนทาง
การเดินทางสําหรับการไหวพระ 9 วัด ดังน้ี  
จุดที่ 1 วัดดวงดี จุดที่ 2 วัดเจดียหลวง จุดที่  3 
วัดชัยพระเกียรติ จุดที่ 4 วัดหมื่นเงินกอง จุดที่  5 
วัดดับภัย จุดที่ 6 วัดเชียงมั่น จุดที่  7 วัดโลกโมฬี 
จุดที่  8 วัดเชียงยืน และจุดที่  9 วัดชัยมงคล               
ในการน้ีมีขาราชการและเจาหนาที่ของสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม เขารวมจํานวน 169 คน 

5,000  5,000 ไมใชงบประมาณ สํานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัด
เชียงใหม 

5 การประชุมประจําเดือน             
ของสํานักงาน และนําหัวขอการ
ปองกันการทุจริต แจงให
เจาหนาที่ทุกคนไดรับรูถึงความผิด 
เชน การควบคุมงาน การเปน
คณะกรรมการตรวจการจาง เปนตน 

จํานวนครั้งในการประชุม
ประจําเดือนของสํานักงาน
ฯ 

ครั้ง ๑๐ บุคลากรของสํานักงานฯ 
ไดรับรูถึงมาตรการปองกันการทุจริต 

- - - ไมใชงบประมาณ สํานักงาน        
โยธาธิการ 
และผังเมือง 
จังหวัด
เชียงใหม 

6 กิจกรรมถวายสัตยปฏิญาณเพื่อ
เปนขาราชการที่ดีและพลังของ
แผนดิน 

จํานวนการเขารวม 
กิจกรรม 

ครั้ง 1 เจาหนาที่ ในสังกัดสํานักงาน ปภ.จังหวัดและ
สาขา ทุกคนไดเขา รวมกิจกรรมถวายสัตย
ปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการ ที่ดี และพลังของ
แผนดิน 

- - - ไมใชงบประมาณ สํานักงาน
ปองกันและ
บรรเทา       
สาธารณภัย
จังหวัด
เชียงใหม 



ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เปาหมายดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ ์
งบประมาณ(บาท) ผลการเบิกจาย 

(บาท) 
หนวยงาน 

หนวยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการ งบหนวยงาน รวม 
7 กิจกรรมเขาวัดฟงธรรมและรวม

กิจกรรมทางศาสนาของเจาหนาที่
สํานักงาน ปภ.จังหวัด และสาขา 

จํานวนการเขารวม 
กิจกรรม 

ครั้ง ๑๒ สํา นัก งานปองกันและบรรเทาสาธารณภั ย
จังหวัด เชียงใหม ส งเจ าหน าที่ ผ ลัด เปลี่ ยน
หมุนเวียนกันรวมกิจกรรมเขาวัดฟงธรรมและ
รวมกิจกรรมทางศาสนา 

   ไมใชงบประมาณ สํานักงาน
ปองกันและ
บรรเทา       
สาธารณภัย
จังหวัด
เชียงใหม 

8 ใหความรูเกี่ยวกับการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ในการประชุม
ประจําเดือนของ สนง.ปภ.จังหวัด 
และสาขา 

จํานวนการเขารวม 
กิจกรรม 

ครั้ง 8 เจาหนาที่ ในสังกัดสํานักงาน ปภ.จังหวัดและ
สาขา  ได รับความรู เกี่ ยวกั บการป อ งกั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน
การประชุมประจําเดื อนของสํานักงาน ปภ .
จังหวัด และสาขา 

   ไมใชงบประมาณ สํานักงาน
ปองกันและ
บรรเทา       
สาธารณภัย
จังหวัด
เชียงใหม 

9 การมีสวนรวมของผูบังคับบัญชา
และขาราชการในกิจกรรมดาน
การปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและการเปนตนแบบที่ด ี

จํานวนกิจกรรมที่
ขาราชการ สนง.พมจ.
เชียงใหมเขารวม กิจกรรม
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของจังหวัดเชียงใหม 
และของกระทรวงพม. 

ครั้ง 2  
 
 
 

   ไมใชงบประมาณ สํานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
เชียงใหม 

10 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
การเสริมสรางวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ของ
กรมการขนสงทางบก พ.ศ. 
2561 - 2564 

บุคลากรสํานักงานขนสง
จังหวัดเชียงใหมรักษาวินัย       
มีคุณธรรม ในการ
ปฏิบัติงานและดํารงชีวิต 

ครั้ง 2 ดําเนินการและรายงานผลตามแผนปฏิบัติ
ราชการการเสริมสรางวินัยคุณธรรม จริยธรรมฯ 
ใหกรมการขนสงทางบกปละ 2 ครั้ง 

   ไมใชงบประมาณ สํานักงาน
ขนสงจังหวัด
เชียงใหม 

11 จัดชองทางใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็นตางๆ รวมทั้งรับเรื่อง
รองเรียน และปฏิบัติตามขั้นตอน
ในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน
น้ัน 

รอยละความสําเร็จการ
จัดการตอขอรองเรียนดาน
คุระรรมจริยะรรม 

รอยละ 100 บุคลากรสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมมีคุร
ธรรม จริยธรรมในการทํางาน ไมมีเรื่องรองเรียน 

   ไมใชงบประมาณ สํานักงาน
ขนสงจังหวัด
เชียงใหม 

12 การสงเสริมและสนับสนุน
บุคลากรเขารวมการอบรมหรือ
กิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของจังหวัด 
 

จัดสงบุคลากรเขารวมการ
อบรมหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ
การปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

ครั้ง ไมนอยกวา 
3 ครั้ง 

บุคลากรสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม        
มีคุณธรรม จริยธรรม ในการทํางาน 

   ไมใชงบประมาณ สํานักงาน
ขนสงจังหวัด
เชียงใหม 
 
 
 
 



ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เปาหมายดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ ์
งบประมาณ(บาท) ผลการเบิกจาย 

(บาท) 
หนวยงาน 

หนวยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการ งบหนวยงาน รวม 
13 นําเขาที่ประชุมสํานักงาน

ประจําเดือนหัวขอเกี่ยวกับการ
ปองกัน ปราบปรามการทุจริต 
และความประพฤติมิชอบ 

 ครั้ง 6  - - - ไมใชงบประมาณ สํานักงาน
เกษตรและ
สหกรณจังหวัด
เชียงใหม 

14 สงเจาหนาที่เขารวมกิจกรรมตาง 
ๆ ที่จังหวัดจัดเกี่ยวกับการปองกัน 
ปราบปรามการทุจริต และความ
ประพฤติมิชอบ 

 ครั้ง 2  - - - ไมใชงบประมาณ สํานักงาน
เกษตรและ
สหกรณจังหวัด
เชียงใหม 

15 โครงการกระทรวงการคลัง 
คุณธรรม นําดวยศาสนา 

บุคลากรที่เขารวมมีความ
พึงพอใจไมนอยกวารอยละ 
80 

รอยละ 80 บุคลากรที่เขารวมมีความพึงพอใจรอยละ 
91.45 

- 50,000 50,000 50,000 สํานักงานคลัง
จังหวัด
เชียงใหม 

16 กิจกรรมรณรงคใหบุคลากร
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศีล 5 

รอยละของเขารวมกิจกรรม รอยละ 90 บุคลากรของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม ไดเขารวมกิจกรรมโดยการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักศีล 5 

- - - ไมใชงบประมาณ สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม 

17 กิจกรรมการตั้งปณิธานในการ
ทํางานของบุคลากรสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 

รอยละของเขารวมกิจกรรม รอยละ 91 บุคลากรของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหมทุกคน ไดมีการลงนามรับทราบประมวล
จริยธรรม และพรอมจะนําเอาประมวลจริยธรรม
เปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ ตอไป 

- - - ไมใชงบประมาณ สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม 

18 กิจกรรมสวดมนตไหวพระกอน
ทํางาน 

รอยละของเขารวมกิจกรรม รอยละ 90 บุคลากรของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม ไดเขารวมกิจกรรม ซึ่งชวยใหผูเขารวม
กิจกรรมเกิดขวัญ กําลังใจในการทํางาน โดยการ
นอมนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนที่
พึ่งของจิตใจ 

- - - ไมใชงบประมาณ สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม 

19 กิจกรรมความดีในวันพระหรือวัน
สําคัญตาง ๆ 

จํานวนการทําประโยชน
หรือการทํากิจกรรมสบืสาน
พระพุทธศาสนาของ
เจาหนาที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม 

ครั้ง 12 บุคลากรของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม ไดเขารวมกิจกรรมจิตอาสา
พระราชทานทุกครั้งตลอดชวงเวลา 6 เดือนที่
ผานมา ซึ่งชวยกระตุนใหบุคลากรในสังกัดเกิด
จิตสาธารณะที่ตองการทําความดีใหกับสังคม 

- - - ไมใชงบประมาณ สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม 

20 การมีสวนรวมของผูบังคับบัญชา
และขาราชการในกิจกรรมดาน
การปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต และการเปนตนแบบที่ดี 

จํานวนกิจกรรมที่ขาราชการ 
สํานักงานทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม เขารวมกิจกรรม
การปองกันและปราบปราม
การทุจริตของจังหวัด
เชียงใหม และ สป.ทส. 

ครั้ง/คน 1 ครั้ง/22 
คน 

อยูระหวางดําเนินการ - - - ไมใชงบประมาณ สํานักงาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

จังหวัด
เชียงใหม 



ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เปาหมายดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ ์
งบประมาณ(บาท) ผลการเบิกจาย 

(บาท) 
หนวยงาน 

หนวยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการ งบหนวยงาน รวม 
21 กิจกรรมอบรมใหความรูเจาหนาที่

ฯเพื่อสรางสํานักงานการตอตาน
การทุจริตผากิจกรรม KM 

ขาราชการและเจาหนาที่
ของสํานักงานแรงงาน
จังหวัดที่เขารวมกิจกรรม
จํานวน 12 คน  

คน 12 ขาราชการและเจาหนาที่ฯ มีความตระหนักและ
ไมยอมรับวัฒนธรรมการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

- - - ไมใชงบประมาณ สํานักงาน
แรงงาน
จังหวัด
เชียงใหม 

22 โครงการเสริมสรางวัฒนธรรม
คานิยมสุจริต ปองกันการทุจริต
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
แบงเปน 4 กิจกรรม 

สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม ปราศจาก
เรื่องรองเรียนจากการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ และเจาหนาที่มี
ความจงรักภักดีตอสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 

ครั้ง 6 - เจาหนาที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหมปราศจากเรื่องรองเรียนจากการ
ทุจริตปพฤติมิชอบ 
- เจาหนาที่มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย 

- - - ไมใชงบประมาณ สํานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด
เชียงใหม 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมแสดง
เจตจํานงตอตานการทุจริต 

ครั้ง 1 เจาหนาที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหมเขารวมการแสดงเจตจํานงตอตานการ
ทุจริต จํานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 63  

- - - ไมใชงบประมาณ 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแสดง
สัญลักษณการไมทนตอการทุจริต 

ครั้ง 1 เจาหนาที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหมเขารวมแสดงสัญลักษณการไมทนตอ
การทุจริต จํานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่  9 เม.ย. 63  

- - - ไมใชงบประมาณ 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูการแยกแยะผลประโยชน
สวนบุคคลและผลประโยชน
สวนรวม 

ครั้ง 1 เจาหนาที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหมเขารวมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูการแยกแยะผลประโยชนสวนบุคคลและ
ผลประโยชนสวนรวม จํานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 
9 เม.ย. 63 และวันที่ 7 พ.ค. 63 

- - - ไมใชงบประมาณ 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเทิดทูนชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย 

ครั้ง 1 เจาหนาที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม เขารวมกิจกรรมเทิดทูนชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย จํานวน 6 ครั้ง ดังน้ี  กิจกรรม
เทิดทูนชาติ สาสนา จํานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 
28 ม.ค. 63 และวันที่ 28 ก.พ. 63 และ
กิจกรรมเทิดทูนพระมหากษัตริย จํานวน 4 ครั้ง 
เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 63 พิธีวันพอขุนรามคําแหง 
15 ม.ค. 63 สงเสด็จสมเด็จพระเจาลูกเธอ 
เจาฟาพัชรกิติยาภา 24 ก.พ. 63 รวมพิธีเจริญ
พระพุทธมนตและไถชีวิตโคกระบือเปนพระกุศล
แดพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลี  
6 เม.ย. 63 พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจกัรี
บรมราชวงศ 

- - - ไมใชงบประมาณ 

 
 



ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต” 
กลยุทธที่ 2 ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต 

 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เปาหมายดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ ์
งบประมาณ(บาท) ผลการเบิกจาย 

(บาท) 
หนวยงาน 

หนวยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการ งบหนวยงาน รวม 
1 เสริมสรางความรู ความเขาใจ 

ใหแกขาราชการ พนักงานราชการ 
และเจาหนาที่ใหปฏิบตัิงานและ
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง/สนับสนุนใหบุคลากรเขา
รวมกิจกรรมรวมทําบุญตักบาตร
ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
และรวมงานรัฐพิธีตางๆ 

จํานวนกิจกรรมฯ/รอยละ
ของบุคลากรเขารวม
กิจกรรมทําบุญตกับาตรใน
วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

ครั้ง/คน 4 ครั้ง/ 
22 คน 

อยูระหวางดําเนินการ    ไมใชงบประมาณ สํานักงาน
ทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดลอม
จังหวัด
เชียงใหม 

2 โครงการสงเสริมการปฏิบัติธรรม
นําสุขในวันสําคัญทางศาสนา 

 

- บุคลากรไดเขาวัดทําบุญ 
ปฏิบัติธรรม ชําระจิตใจให
สะอาดผองใส ดํารงตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงรวมบําเพ็ญสา
ธารณประโยชน 
- บุคลากรในสังกัดไมถูก
รองเรียนและถูกดําเนินการ
ทางวินัย 

คน 80 -รวมกิจกรรมจิตอาสาฯ จํานวน  10 ครั้ง  
52 คน 
-รวมพิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยฯ 
จํานวน 4 ครั้ง 16 คน 
-รวมกิจกรรมเขาวัดปฏิบัติธรรมเน่ืองในวัน
สําคัญทางศาสนา จํานวน 6 ครั้ง 36 คน 
-บุคลากรในสังกัดไมถูกรองเรียนและถูก
ดําเนินการทางวินัย 

   ไมใชงบประมาณ สํานักงาน
ยุติธรรม
จังหวัด
เชียงใหม 

3 โครงการเจริญสมาธิตามวิถีพุทธ 
 

บุคลากรไดรวมกันสวดมนต 
น่ังสมาธิ เพื่อชําระจิตใจให
สะอาดผองใส ดํารงตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงรวมบําเพ็ญสา
สาธารณประโยชนเพื่อสวน
รวม และรวมในอุปถัมภ
และคุมครอง
พระพุทธศาสนา 

คน 80 -บุคลากรไดรวมกันสวดมนต น่ังสมาธิ  
เพื่อชําระจิตใจใหผองใส ดํารงตนตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนเพื่อสวนรวม และ 
รวมในอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนา 
จํานวน 1 ครั้ง 25 คน 

   ไมใชงบประมาณ สํานักงาน
ยุติธรรม
จังหวัด
เชียงใหม 

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต” 
กลยุทธที่ 3 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เปาหมายดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ ์
งบประมาณ(บาท) ผลการเบิกจาย 

(บาท) 
หนวยงาน 

หนวยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการ งบหนวยงาน รวม 
1 บูรณาการระหวางหนวยงาน

ภายในสํานักงานฯ กับองคกรทุก
ภาคสวน ในการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

จํานวนครั้งในการเผยแพร
ทางเว็บไซต 

ครั้ง 12  - - - ไมใชงบประมาณ สํานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
เชียงใหม 

2 บูรณาการระหวางหนวยงาน
ภายในสํานักงานฯ กับองคกรทุก
ภาคสวนในการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

จํานวนครั้งในการเผยแพร 
ทางเว็บไซต 

ครั้ง 12 อยูระหวางดําเนินการ - - - ไมใชงบประมาณ สํานักงาน
ทรัพยากร   
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
จังหวัด
เชียงใหม 

3 การเปดโอกาสใหอาสาสมัครคุม
ประพฤติเขามามีสวนรวมในการ
ปองกันและปราบปราม 
การทุจริต 

รอยละของอาสาสมคัรคุม
ประพฤติเขามามีสวนรวม
ในการปองกันและการ
ปราบปรามการทุจริต 

คน 150 รายงานผล 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 ภายในวันที่1 มี.ค. 2563 
ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2563 

- - - ไมใชงบประมาณ สํานักงาน 
คุมประพฤติ
จังหวัด
เชียงใหม 

4 จัดกิจกรรมการมีสวนรวมของ
เครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
รวมปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

เครือขายทั้งภาครัฐ/
ภาคเอกชนมีสวนรวมจัด
กิจกรรมปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอยาง
นอย 1 ครั้ง 

ครั้ง 1 รายงานผล 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1  
ภายในวันที่1 มี.ค. 2563 
ครั้งที่ 2  
ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2563 

- - - ไมใชงบประมาณ สํานักงาน 
คุมประพฤติ
จังหวัด
เชียงใหม 

5 จัดกิจกรรมใหความรูปลกุ
จิตสํานึกในการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตใหกบั
อาสาสมคัรคุมประพฤต ิ

จัดกิจกรรมใหความรู  
ปลูกจิตสํานึกในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
ใหกับอาสาสมคัรคุม
ประพฤติอยางนอย 1 ครั้ง 

ครั้ง 1 รายงานผล 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1  
ภายในวันที่1 มี.ค. 2563 
ครั้งที่ 2  
ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2563 

- - - ไมใชงบประมาณ สํานักงาน 
คุมประพฤติ
จังหวัด
เชียงใหม 

6 โครงการองคกรสงเสริมคณุธรรม 
รุนที่ 1 ขาราชการและเจาหนาที่
ของสํานักงานแรงงานจังหวัด 

 
ขาราชการและเจาหนาที่
ของสํานักงานแรงงาน
จังหวัดที่เขารวมกิจกรรม
จํานวน 12 คน ไมยอมรับ
วัฒนธรรมการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 
คน 

 
12 

 
ไมมีเรื่องรองเรียน 

- - - ไมใชงบประมาณ สํานักงาน
แรงงาน
จังหวัด
เชียงใหม 



ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เปาหมายดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ ์
งบประมาณ(บาท) ผลการเบิกจาย 

(บาท) 
หนวยงาน 

หนวยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการ งบหนวยงาน รวม 
 รุนที่ 2 อาสาสมัครแรงงาน อาสาสมคัรแรงงานที่เขา

รวมกิจกรรมจํานวน 204 
คน  
ไมยอมรับวัฒนธรรมการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

คน 204 ไมมีเรื่องรองเรียน - - - ไมใชงบประมาณ สํานักงาน
แรงงาน
จังหวัด
เชียงใหม 

 
ยุทธศาสตรที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
กลยุทธที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เปาหมายดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ ์
งบประมาณ(บาท) ผลการเบิกจาย 

(บาท) 
หนวยงาน 

หนวยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการ งบหนวยงาน รวม 
1 การประกาศเจตจํานงการตอตาน

การทุจริตของ สนง.พมจ.เชียงใหม 
และเผยแพรประชาสัมพันธ
เจตจํานงการตอตานการทุจริต 

จํานวนผูเขารวมแสดง
เจตจํานงการตอตานการ
ทุจริต 

ครั้ง 4  - - - ไมใชงบประมาณ สํานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
เชียงใหม 

2 กิจกรรมประชาสัมพันธ รณรงค ให
เจาหนาที่สํานักงาน ปภ.จังหวัด 
และสาขา รักษาศีล 5 

จํานวนการเขารวม 
กิจกรรม 

ครั้ง ๑ เจาหนาที่ในสังกัดสํานักงานปภ.จังหวัด และ
สาขา ไดเขารวมกิจกรรมรณรงค ใหรักษาศีล 5 
ในชวงเขาพรรษา 

- - - ไมใชงบประมาณ สํานักงาน
ปองกันและ
บรรเทา       
สาธารณภัย
จังหวัด
เชียงใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรที่ 3 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 
กลยุทธที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต 

 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เปาหมายดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ ์
งบประมาณ(บาท) ผลการเบิกจาย 

(บาท) 
หนวยงาน 

หนวยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการ งบหนวยงาน รวม 
1 การวางระบบการประเมินความ

เสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในสวนราชการประกอบดวยแผน
บริหารความเสี่ยงดานทุจริต 

ระดับความสําเร็จในการ
วางระบบการประเมิน
ความเสี่ยงฯ 

ครั้ง 2  - - - ไมใชงบประมาณ สํานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
เชียงใหม 

2 การดําเนินการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในของสํานักงาน
ขนสงจังหวัดเชียงใหม 

มีการประเมินความเสี่ยง
และควบคุมภายในของ
สํานักงานขนสงจังหวัด
เชียงใหม 

ครั้ง 1 สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเพื่อปองกันการทุจริตภายใน
สํานักงาน 

- - - ไมใชงบประมาณ สํานักงาน
ขนสงจังหวัด
เชียงใหม 

3 การวางระบบการประเมินความ
เสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในสวนราชการประกอบดวยแผน
บริหารความเสี่ยงดานทุจริตใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2563  

ระดับความสําเร็จในการ
วางระบบการประเมิน
ความเสี่ยงดานทุจริตใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

2 ครั้ง 1 
กระบวนงาน/

ภารกิจที่มี
ความเสี่ยง 

อยูระหวางดําเนินการ - - - ไมใชงบประมาณ สํานักงาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
จังหวัด
เชียงใหม 

  
 
ยุทธศาสตรที่ 3 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 
กลยุทธที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปญหาการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เปาหมายดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ ์
งบประมาณ(บาท) ผลการเบิกจาย 

(บาท) 
หนวยงาน 

หนวยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการ งบหนวยงาน รวม 
1 การรับเงินคาธรรมเนียม

ใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว
ผานเครื่อง EDC (Electronic 
Data Capture) ผาน
ธนาคารกรุงไทย, bill payment, 
mobile banking 

รับเงินคาธรรมเนียมผาน
ระบบอิเลก็ทรอนิกส รอย
ละ 100 

รอยละ 100  - - - ไมใชงบประมาณ สํานักงาน
จัดหางาน
จังหวัด

เชียงใหม 

 



ยุทธศาสตรที่ 3 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 
กลยุทธที่ 5 พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เปาหมายดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ ์
งบประมาณ(บาท) ผลการเบิกจาย 

(บาท) 
หนวยงาน 

หนวยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการ งบหนวยงาน รวม 
1 โครงการอบรมทางไกล 

(Conference) เรื่อง “การ
ปองกันผลประโยชนทับซอน” 
โดยมีคณะวิทยากร จากสํานักการ
ขัดกันแหงผลประโยชน สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) มาใหความรูแกบุคลากร
ของกรมสงเสริมสหกรณ และมี
การถายทอดสัญญาณไปยัง
หนวยงานสวนภูมิภาค 

เพื่อใหบุคลากรสํานักงาน
สหกรณจังหวัดเชียงใหม มี
ความรู ความเขาใจ 
เกี่ยวกับผลประโยชนทับ
ซอน และนําไปปรับใชใน
การปฏิบตัิราชการ นําไปสู
การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
และคานิยมการสราง
จิตสํานึกและเสริมสราง
จริยธรรมของบุคลากร 
สํานักงานสหกรณจังหวัด
เชียงใหมในการทํางานเพื่อ
สวนรวม 

คน 109 บุคลากรสํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม มี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลประโยชน ทับ
ซอน และใชในการปฏิบัติราชการ นําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิยมการสราง
จิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากร
สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
ในการทํางานเพื่อสวนรวม 

- - - ไมใชงบประมาณ สํานักงาน
สหกรณ
จังหวัด
เชียงใหม 

2 บรรจุหัวขอการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครฐั/
ภาคเอกชน 

บรรจุหัวขอการปองกันและ
ปราบปรามทุจริตภาครัฐ/
ผลประโยชนทับซอนและ
ประมวลจริยธรรมในการ
ประชุม/อบรม/สัมมนา 
อยางนอย 1 ครั้ง 

ครั้ง 1 รายงานผล 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1  
ภายในวันที่ 1 มี.ค. 2563 
ครั้งที่ 2  
ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2563 

- - - ไมใชงบประมาณ สํานักงานคุม
ประพฤติ
จังหวัด
เชียงใหม 

3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
นําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู อยางนอย 1 ครั้ง 

ครั้ง 1 รายงานผล 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1  
ภายในวันที่ 1 มี.ค. 2563 
ครั้งที่ 2  
ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2563 

- - - ไมใชงบประมาณ สํานักงานคุม
ประพฤติ
จังหวัด
เชียงใหม 

4 การจัดสงบุคลากรเขารับการ
ฝกอบรมเพิ่มความรูในการ
ปฏิบัติงานปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

จํานวนการเขารวมกิจกรรม ครั้ง ๑ เจาหนาที่ในสังกัดสํานักงาน ปภ.จังหวัดและ
สาขา ไดรับความรูในการปฏิบัติงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

- - - ไมใชงบประมาณ สํานักงาน
ปองกันและ
บรรเทา       
สาธารณภัย
จังหวัด
เชียงใหม 

 

 



ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 
กลยุทธที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต 

 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เปาหมายดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ ์
งบประมาณ(บาท) ผลการเบิกจาย 

(บาท) 
หนวยงาน 

หนวยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการ งบหนวยงาน รวม 
1 จัดชองทางใหประชาชนแสดง

ความคิดเห็นตาง ๆ รวมทั้งรับ
เรื่องรองเรียน และปฏิบัติตาม
ขั้นตอนในการดําเนินการตอเรื่อง
รองเรียนนั้น 

รอยละความสําเร็จการ
จัดการตอขอรองเรียนดาน
คุณธรรม จริยธรรม 

รอยละ 100 บุคล ากรสํ า นัก งานขนส งจั งหวัด เชียงใหม          
มีคุณธรรม จริยธรรม ในการทํางาน 

- - - ไมใชงบประมาณ สํานักงาน
ขนสงจังหวัด

เชียงใหม 

 

 

 

 
 


