
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)



จั งหวั ด เชี ย ง ใหม่   โ ดยศู นย์ ปฏิ บั ติ ก ารต่ อต้ านการ ทุจริ ตจั งหวั ด เชี ย ง ใหม่
ได้ด าเนินการขับเคลื่อนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม่ การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในรอบ 6 
เดือน (1 ตุลาคม 2562 –31 มีนาคม 2563)  มีความก้าวหน้าในการด าเนินการ ดังนี้

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

1. ภาพรวมการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปราม

การทุจริต และประพฤติมิชอบ จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มีจ านวนโครงการ/กิจกรรม ท้ังหมด 41 โครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ รวม 300,000 บาท สรุปดังนี้

1.1 แหล่งงบประมาณโครงการ โครงการตาม
งบประมาณบูรณาการ 2 โครงการ งบประมาณรวม 230,000 บาท
และโครงการของส่ วนราชการ จ านวน 39 โครงการ 
งบประมาณ 70,000 บาท  (ส่วนใหญ่ด าเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ)  

1.2 ความก้าวหน้าการด าเนินการ ขณะนี้ ได้
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 6 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 14 .63 ของจ านวนโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด
อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 18 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 43.90 ของจ านวนโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด ยังไม่
ด าเนินการ จ านวน 17 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
43.90 ของจ านวนโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด

(คลิก ดูรายละเอียดการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการฯ)
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กิจกรรม จ าแนกตามจ านวน และร้อยละ

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D5/5D22Jun2020171557.pdf


2. ผลการจัดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศูนย์ปฏิบัติ การต่อต้ านการทุจริตจั งหวัด
เชียงใหม่  ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่ อ
ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยก าหนดจัด 2 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ กลุ่มเป้าหมาย จ านวนผู้เข้าร่วม
(คน)

งบประมาณ
(บาท)

วัน เวลา สถานที่ 
ด าเนินการ

1 บุคลากรของส่วนราชการ
ส่วนภูมิภาคในจังหวัด
เชียงใหม่

84

220,000

วันที่ 16 มีนาคม 2563
ห้องภูมิระพี 
โรงแรมเชียงใหม่ภูค า 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

2 บุคลากรในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดเชียงใหม่

230 วันที่ 17 มีนาคม 2563
ห้องเอราวัณ
โรงแรมเชียงใหม่ภูค า 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รวม 314 220,000 2 วัน



รุ่นท่ี 1 ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องภูมิระพี (ชั้น 2 อาคาร 
3) โรงแรมเชียงใหม่ภูค า อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีบุคลากรของส่วนราชการ
ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 84 คน  เข้าร่วมโครงการฯ ตามเป้าหมายที่ก าหนด

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนินงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินการ
ตามตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจ าปี 2563 โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์จากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) จ านวน 2 ท่าน คือ ว่าท่ี ร.ท.ดร.เจนรบ พละเดช 
จากส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง  และนายชิตชนก ชุมพล  จากส านักงาน ป.ป.ท. เขต 5

ในการสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ  ซึ่งวิทยากรได้ให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ในการด าเนินงาน
แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา เป็นอย่างมาก

ผลการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ



รุ่นที่ 2 ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้องเอราวัณ (ชั้น 2
อาคาร 2) โรงแรมเชียงใหม่ภูค า อ าเภอเมืองเชียงใหม่  มีบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 230 คน   เข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย
ที่ก าหนด

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนินงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังการชี้ประเด็นปัญหาในการด าเนินการ
ของหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินการ
ตามตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจ าปี 2563 โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์จากส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) จ านวน 2 ท่าน คือ ว่าท่ี ร.ท. ดร.เจนรบ พละเดช 
จากส านักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง  และนายชิตชนก ชุมพล  จากส านักงาน ป.ป.ท. เขต 5

ในการสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งวิทยากรได้ให้ค าแนะน า รวมท้ังข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก



ประมวลภาพ

การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการประเมนิคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดเชียงใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


