รายงานกากับติดตามการดาเนินการป้องกัน
การทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือน

สรุปรายงานโดย
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
E-mail : chiangmai.hrm@gmail.com

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณ (บาท)
ที่

หน่วยงาน

งบประมาณตาม
แผนงานบูรณาการ

งบประมาณของ
ส่วนราชการ

125,000

-

1

สำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่

2

สำนักงำนพัฒนำชุ มชนจังหวัดเชียงใหม่

-

54,000

3

สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด เชียงใหม่

-

-

4

สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงใหม่

-

-

5

สำนักงำนขนส่งจังหวัด เชียงใหม่

-

-

6

สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

-

-

7

สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

-

-

8

เรือนจำอำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่

-

-

9

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10,400

-

10

สำนักงำนประชำสั มพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

7,000

-

11

สำนักงำนยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

-

-

12

สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

-

-

13

สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเชียงใหม่

-

7,702,500

14

สำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

-

-

15

สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

-

4,600

16

สำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่

-

-

142,400

7,761,100

ภาพรวม

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
เปาหมายดําเนินงาน
ที่

ปงบประมาณ 2565 (บาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
หนวยนับ

1 โครงการเสริมสรางความรู ปลูกจิตสํานึก และ
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุ เพื่อตอตานการทุจริตการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

คน

ปริมาณงาน งบบูรณาการ
245

125,000

งบ
สวนราชการ
-

คาเปาหมาย

ระยะเวลาดําเนินการ
(ระบุงบประมาณเปนหนวย : บาท)

ผลลัพธ

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ผลการเบิกจาย
(ลานบาท)

หนวยงานรับผิดชอบ

125,000

บุคลากรกลุมเปาหมาย
สามารถปฏิบัติงานใน
เรื่องการจัดซื้อจัดจาง
แตละวิธี ไดถูกตอง
ตามพ.ร.บ.และระเบียบ
กระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

บุคลากรเปาหมาย
มีความรูความเขาใจ
เบื้องตนเกี่ยวกับดานพัสดุ
ตาม พ.ร.บ.และระเบียบ
กระทรวง
การคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560

เชิงปริมาณ
- ภายหลังการอบรม
ผลคะแนนการประเมินจาก
แบบสอบถามความรูความเขาใจ
เบื้องตนเกี่ยวกับ ดานพัสดุตาม
พ.ร.บ.และระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ไมต่ํากวารอยละ 80
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรเปาหมาย สามารถ
ปฏิบัติงานในเรื่องการจัดซื้อจัดจาง
แตละวิธี ไดถูกตอง ตามพ.ร.บ. และ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

-

-

125,000

-

-

สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม

รอยละ 80

รอยละ 80 ของผูเขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการมี
ความรู ความเขาใจใน
การปฏิบัติงานที่มีความ
โปรงใสปราศจากการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ

บุคลากรในสังกัดสํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงใหมมีความรู ความ
เขาใจในการปฏิบัติงานที่มีความ
โปรงใส ปราศจากการเปลี่ยนแปลง
สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต และ
สามารถนําไปปรับใชในการทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ

-

-

0.01896

-

-

สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม

-

-

0.035

-

-

สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม









ไมใช
งบประมาณ

สํานักงานปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม

2 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมภาคประชาชนในการสรางความโปรงใสและปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
2.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริม
การมีสวนรวมภาคประชาชนในการสรางความ
โปรงใสและปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

คน

142

0.019

0.019

2.2 กิจกรรมริเริ่มระดับจังหวัดเพื่อใหเกิดความ
โปรงใสและปองกันการทุจริต

คน

142

0.035

0.035

3 กิจกรรมการใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการ
ประชุมประจําเดือนของ สนง.ปภ.จังหวัดและสาขา

ครั้ง

-

-

ไมใช
งบประมาณ

-

สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดขับเคลื่อน
กิจกรรมริเริ่มระดับ
จังหวัด อยางนอย 1
กิจกรรม
จํานวนการเขารวม
กิจกรรม 6 ครั้ง

มีเครือขายผูนํากลุม /
มีเครือขายความรวมมือกับภาค
องคกรที่มีคุณธรรมและ ประชาชนดานความโปรงใสและ
ธรรมาภิบาลระดับอําเภอ ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และจังหวัด
จํานวน 1 เครือขาย
เจาหนาที่ในสังกัด
สนง.ปภ.จังหวัดและสาขา
ไดรับความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันปราบปรามการ
ทุจริต โดยประพฤติมิชอบ
ในการประชุม
ประจําเดือนของ
สนง.ปภ.จังหวัดเชียงใหม

เชิงปริมาณ

เปาหมายดําเนินงาน
ที่

ปงบประมาณ 2565 (บาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4 กิจกรรมประชาสัมพันธ รณรงคใหเจาหนาที่
สํานักงาน ปภ.จังหวัดและสาขา รักษาศีล 5

ครั้ง

-

-

งบ
สวนราชการ
-

5 กิจกรรมการจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม
เพิ่มความรูในการปฏิบัติงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ครั้ง

-

-

6 ประชุมสํานักงานทุกเดือน และนําหัวขอ
การปองกันการทุจริต แจงใหเจาหนาที่ทุกคน
ไดรับรูถึงความผิด เชน การควบคุมงาน
การรวมเปนคณะกรรมการตรวจการจาง เปนตน
และยกตัวอยางของความผิดในการทํางานใหแก
เจาหนาที่ในสํานักงานฯ ไวเปนอุทาหรณ

ครั้ง

-

7 โครงการอบรมทางไกล (Conference) ปองกัน

ครั้ง

1

8 นําเขาที่ประชุมสํานักงานประจําเดือน หัวขอ
เกี่ยวกับการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ความประพฤติมิชอบ

ครั้ง

9 สงเจาหนาที่เขารวมกิจกรรมตางๆ ที่จังหวัดจัด
เกี่ยวกับการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ความประพฤติมิชอบ
10 โครงการประชาสัมพันธในองคกรเพื่อสรางคาวม
ตระหนักใหกับเจาหนาที่ในการไมเรียกรับสิ่งของ
ทรัพยสินของกํานัลจากการปฏิบัติหนาที่จาก
ประชาชนตามนโยบาย No Gift Policy ไมรับ
สิ่งของ ทรัพยสินของขวัญของกํานัลจากการ
ปฏิบัติหนาที่จากประชาชน

ครั้ง

หนวยนับ

ปริมาณงาน งบบูรณาการ

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ไมใช
งบประมาณ

จํานวนการเขารวม
กิจกรรม 1 ครั้ง

เจาหนาที่ในสังกัด
สํานักงาน ปภ.จังหวัด
และสาขา ไดรวมกิจกรรม
รักษาศีล 5 ในชวง
เขาพรรษา

เชิงคุณภาพ



-

ไมใช
งบประมาณ

จํานวนการเขารวม
กิจกรรม 1 ครั้ง

เจาหนาที่ในสังกัด
สนง.ปภ.จังหวัดและสาขา
ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานปองกัน
ปราบปรามการทุจริต

เชิงคุณภาพ



-

-

ไมใช
งบประมาณ

การประชุม
ประจําเดือนของ
สํานักงานฯ

จํานวนบุคลากรที่ไดรับ
รูเกี่ยวกับมาตรการการ
ปองกันการทุจริตฯ

-

4,600

4,600

ผลการเบิกจาย
(ลานบาท)
ไมใช
งบประมาณ

หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม

บุคลากรไดรับ
รูเกี่ยวกับมาตรการการ
ปองกันการทุจริตฯ









ไมใช
งบประมาณ

สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
เชียงใหม

บุคลากรมีความรูเรื่องการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน

-



-

-

-

สํานักงานสหกรณ
จังหวัดเชียงใหม

6

3

3

ไมใช
งบประมาณ

สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดเชียงใหม

2

1

1

ไมใช
งบประมาณ

สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดเชียงใหม

ผลประโยชนทับซอน

11 โครงการประชาสัมพันธใหผูมาติดตอสํานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหมใหรับรูนโยบาย No
Gift Policy ไมรับสิ่งของ ทรัพยสินของขวัญของ
กํานัลจากการปฏบัติหนาที่จากประชาชน

คาเปาหมาย

ระยะเวลาดําเนินการ
(ระบุงบประมาณเปนหนวย : บาท)

ผลลัพธ

บุคลากรกรมสงเสริม
สหกรณ จํานวน
1,500 คน มีความรู
เรื่องการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน

1,500 คน

วัดจากเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

มีติดปายประชาสัมพันธ
จํานวน 20 ชุด และมี
การจัดประชุมภายใน
สํานักงานทุกๆเดือน

ไมมีทุจริตและปรพฤติมิชอบ

ไมใช
งบประมาณ

สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม

วัดจากเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติ มิชอบ

มีติดปายประชาสัมพันธ ไมมีทุจริตและปรพฤติมิชอบ
จํานวน 20 ชุด และ
ประชาสัมพันธ ลง Face
book สํานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดเชียงใหม

ไมใช
งบประมาณ

สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม

เปาหมายดําเนินงาน
ที่

ปงบประมาณ 2565 (บาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
หนวยนับ

ปริมาณงาน งบบูรณาการ

งบ
สวนราชการ

คาเปาหมาย

ผลลัพธ

รวมงบประมาณ

12 โครงการประชาสัมพันธใหกับหนวยงานภาคีให
รับรูนโยบาย No Gift Poilcy ไมรับสิ่งของ
ทรัพยสินของขวัญของกํานัลจากการปฏิบัติหนาที่
จากประชาชน

ระยะเวลาดําเนินการ
(ระบุงบประมาณเปนหนวย : บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

วัดจากเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติ มิชอบ

มีติดปายประชาสัมพันธ ไมมีทุจริตและปรพฤติมิชอบ
จํานวน 20 ชุด และ
ประชาสัมพันธ ลง Face
book สํานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดเชียงใหม

ผลการเบิกจาย
(ลานบาท)

หนวยงานรับผิดชอบ

ไมใช
งบประมาณ

สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม

13 กิจกรรมประกาศเจตจํานงสุจริตดานคุณธรรม
และความโปรงใสในการบริหารงานเรือนจํา
อําเภอฝาง

ครั้ง

ดําเนิน
กิจกรรม
อยางนอย ป
ละ 1 ครั้ง

ไมมีเรื่องรองเรียนกรณี เจาหนาที่เรือนจําอําเภอ
การทุจริตและประพฤติ ฝางทุกคน
มิชอบในหนาที่

เจาหนาที่เรือนจําอําเภอฝางมีความ
สุจริตดานคุณธรรมและความโปรงใส
ในการบริหารงาน

ไมใช
งบประมาณ

เรือนจําอําเภอฝาง

14 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเรือนจําอําเภอ
ฝาง

ครั้ง

ดําเนิน
กิจกรรม
อยางนอย ป
ละ 4 ครั้ง

เจาหนาที่เรือนจํา
เจาหนาที่เรือนจําอําเภอ
อําเภอฝางที่ไดรับ
ฝางทีไ่ ดรับมอบหมายทุก
มอบหมายเรวมกิจกรรม คน
ในแตละครั้งครบทุกคน

เจาหนาที่เรือนจําอําเภอฝางมี
คุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน

ไมใช
งบประมาณ

เรือนจําอําเภอฝาง

15 การควบคุมภายในของจังหวัดเชียงใหม

งาน

1

จังหวัดเชียงใหม

การดําเนินงานอยางดปรง การดําเนินงานอยางโปรงใสถูกตอง
ใสถูกตองตามระเบียบ
ตามระเบียบของราชการ
ของราชการ

ไมใช
งบประมาณ

สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม

16 การเขารวมดําเนินการสงเสริมคุณธรรมของ
หนวยงาน/องคกร เครือขายเพื่อขับเคลื่อนจังหวัด
เชียงใหมสูจังหวัดคุณธรรม
17 แผนจัดซื้อจัดจางโครงการพัฒนาและเสริมสราง
ความแข็งแรงของเศรษฐกิจฐานราก โดย
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
ไดรับการอนุมัติโครงการสงเสริมการทองเที่ยว
ชาติพันธุ สีสันแหงลานนา CHIANG MAI

งาน

1

จังหวัดเชียงใหม

ผานเกณฑองคกรคุณธรรม ผานเกณฑองคกรคุณธรรม

ไมใช
งบประมาณ

สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม

งาน

1

7,000,000

7,000,000

จังหวัดเชียงใหม

ดําเนินกิจกรรมไดตาม
เปนไปตามแผนการดําเนินงานและ
แผนงานและบรรลุตาม ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ
วันตถุประสงคของโครงการ

สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม

18 แผนจัดซื้อจัดจางโครงการสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ Wellness กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพเชียงใหม (Northern
Medical Wellness - Long Stay Hub) ประจํา
ปรงบประมาณ พ.ศ. 2565

งาน

1

702,500

702,500

จังหวัดเชียงใหม

ดําเนินกิจกรรมไดตาม
เปนไปตามแผนการดําเนินงานและ
แผนงานและบรรลุตาม ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ
วันตถุประสงคของโครงการ

สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม

19 กิจกรรม : การประกาศนโยบายไมรับของขวัญ
(No Gift Policy) โดยผูบริหารและเจาหนาที่ทุก
คนมีเจตนารมณที่จะไมรับของขวัญและของ
กํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาที่

ครั้ง

1

จัดกิจกรรมจํานวน 1
ครั้ง

บุคลากรในสํานักงานเขา
รวม จํานวน 30 คน

บุคลากรในสํานักงานมีคานิยมสุจริต
ในการปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรม
โปรงใส ไรผลประโยชนจากการ
ปฏิบัติหนาที่และปองกันการทุจริต

ไมใช
งบประมาณ

สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม

20 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครั้ง

1

จัดประชุมทําแผน
บริหารความเสี่ยง
จํานวน 1 ครั้ง

หนวยงานมีมาตรการ
ภายในเพื่อสรางความ
โปรงใส ลดปญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบใน
การปฺฏิบัติงาน

หนวยงานมีแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต

ไมใช
งบประมาณ

สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม

เปาหมายดําเนินงาน
ที่

ปงบประมาณ 2565 (บาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
หนวยนับ

21 การเขารวมการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565

22 โครงการปฏบัติการปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม ปงบประมาณ 2565
22.1 ประชุมชี้แจงเตรียมความพรอมติดตาม
ความกาวกนาการประเมินคุณธรรมและ
ความดปรงใส (ITA) ของหนวยงานในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม On site
และผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

22.2 อบรมเสริมสรางวินัย พัฒนาจริยธรรม และ
การปองกันผลประโยชนทับซอน ดวยโมเดล
STRONG

22.3 ติดตามประเมินผลการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงาน (ITA) ผาน
ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส

23 โครงการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
ปองกันปราบปรามการทุจริต บุคลากรในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ปงบประมาณ 2565
23.1 อบรมเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม
แกบุคลการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม On site และผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

23.2 ประชุมคณะกรรมการศูนยบริหารจัดการ
เรื่องรองเรียน รองทุกข

ครั้ง

ปริมาณงาน งบบูรณาการ

งบ
สวนราชการ

คาเปาหมาย

ผลลัพธ

รวมงบประมาณ

1

ระยะเวลาดําเนินการ
(ระบุงบประมาณเปนหนวย : บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

คะแนนการประเมิน ITA หนวยงานที่มีปารกรับปรุง คะแนนการประเมิน ITA ของ
ไมนอยกวารอยละ 85 กระบวนการปฏิบัติ และ หนวยงานไมต่ํากวารอยละ 85
การบริหารราชการของ
หนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพ

ผลการเบิกจาย
(ลานบาท)
ไมใช
งบประมาณ

หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม

สํานักงานสาธารสุข
จังหวัดเชียงใหม
คน

20

6,400

6,400

หนวยงานในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม ผาน
เกณฑการประเมิน ITA

รอยละ 92

คน

25

4,000

4,000

บุคลากรสาธารณสุข
สังกัดสาธารรศุขจังหวัด
เชียงใหม ไดรับการ
เสริมสรางวินัย
จริยธรรมและการ
ปองกันผลประโยชนทับ
ซอนดวยโมเดล
STRONG

รอยละ 100

หนวยงาน

51

หนวยงานในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม ผาน
เกณฑการประเมิน ITA

รอยละ 92

ประชุมชี้แจงเตรียมความติดตาม
ความกาวหนาการประเมิน ITA ครั้งที่
1 วันที่ 14 ธันวาคม 2564 On
site และผานระสื่ออิเลกทรอนิกส มี
ผูรับผิดชอบงาน ITA ระดับจังหวัด
และอําเภอเขารวมประชุม จํานวน
84 คน

ไตรมาส 1 หนวยงานในสังกัด
สํานักงาน สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม ผานเกณฑการ
ประเมินที่ระดับ 5 จํานวน 31
หนวยงาน (รอยละ 60.78)

ธ.ค. 64

ธ.ค. 64

มี.ค. 65

6,400

มี.ค. 65

4,000

มี.ค. 65

มิ.ย. 65

ก.ย. 65

ไมใช
งบประมาณ

สํานักงานสาธารสุข
จังหวัดเชียงใหม

คน

20

อัตราการกระทําผิดวินัย
ละเมิดของบุคลากร
สาธารณสุขลดลง

ครั้ง

2

รอยละของขอรองเรียน
รองทุกข ไดรับการ
จัดการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

รอยละ 100

บูรณาการการอบรมเสริมสรางวินัย
คุณธรรม จริยธรรมแกบุคลากรใน
สังกัดรวมกับโครงการปฏิบัติการ
ปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ปงบประมาณ 2565 (อยูระหวาง
ดําเนินการ)

มี.ค. 65

อยูระหวางการนินการ

มี.ค. 65

ไมใช
งบประมาณ

ก.ค. 65

ไมใช
งบประมาณ

เปาหมายดําเนินงาน
ที่

ปงบประมาณ 2565 (บาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
หนวยนับ

ปริมาณงาน งบบูรณาการ

23.3 สืบสวน สอบสวนขอเท็จจริง การกระทํา
ผิดวินัย ละเมิด

คดี

7

25 มีการประชุมสํานักงานทุกเดือนและหัวขอการ
ปองกันการทุจริตแจงใหเจาหนาที่ทุกคนไดรับรูถึง
ความผิด เชน การเปนคณะกรรมการตรวจการจาง

ครั้ง

10

25 การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน

รายการ

งบ
สวนราชการ

คาเปาหมาย

ระยะเวลาดําเนินการ
(ระบุงบประมาณเปนหนวย : บาท)

ผลลัพธ

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ผลการเบิกจาย
(ลานบาท)

หนวยงานรับผิดชอบ

ขอรองเรียน รองทุกข
กระทําผิดวินัย ละเมิด
ไดรับการจัดการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

รอยละ 100

สืบสวนขอเท็จจริง 2 เรื่อง สอบสวน
ทางวินัย 3 เรื่อง

ไมใชงบประมาณ

จํานวนครั้งในการ
ประชุมประจําเดือน
ของสํานักงานคลังจังหวัด

รอยละ 100

บุคลากรของสํานักงานคลังจังหวัด ได
รับรูถึงมาตรการปองกันการทุจริต

สํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม

ไมใชงบประมาณ

การจัดทําปฏิทินของ
บุคลากรของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม

รอยละ 100

บุคลากรของสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม มีการจัดทําปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมการปฏิบัติงาน

สํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม

มีผังขั้นตอนกระบวนงานการ
ใหบริการ จํานวน 4 กระบวนการ
1. การลงทะเบียนผูใชงานระบบ
E-Gp
2. การยื่นคําขอและการอนุมัติ
หนังสือรับรองบําเหน็จค้ําประกัน
สําหรับผูรับบํานาญ
3. การขอรับบริการศูนยขอมูล
ขาวสาร สํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม
4. การใหบริการขอมูลเศรษฐกิจการ
คลังจังหวัด (เอกสารและ
อิเล็กทรอนิกส)
บุคลากรของสํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม ไดเขารวมกิจกรรมดานการ
ปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม

26 การจัดทําผังขั้นตอนกระบวนงาน การใหบริการ
แสดง ณ จุดประชาสัมพันธ Excellent Service

กระบวนการ

4

ไมใชงบประมาณ

จํานวนผังขั้นตอน
การบะวนงานการ
ใหบริการ ณ จุด
Exellent Service

รอยละ 100

27 สงบุคลากรเขารวมกิจกรรมในเรื่องการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ
จังหวัดเชียงใหม

ครั้ง

ตามโครงการ
ของจังหวัด
เชียงใหม

ไมใชงบประมาณ

จํานวนครั้งของการเขา
รวมกิจกรรมดานการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบตามโครงการของ
จังหวัดเชียงใหม

รอยละ 100

/

/

/

/

ไมใช
งบประมาณ

สํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม

