รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จั ง ห วั ด เ ชี ย งให ม่ โด ยศู น ย์ ป ฏิ บั ติ การ ต่ อ ต้ า น การ ทุ จ ริ ต จั งหวั ดเ ชี ย ง ให ม่
ได้ ด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ นปฏิ บั ติ การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐในจัง หวัดเชียงใหม่ การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 มีผ ลการ
ดาเนินการ ดังนี้

1. ภาพรวมการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้อ งกัน ปราบปราม
การทุจ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ จัง หวัด เชี ย งใหม่ ประจ าปีง บประมาณ
พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบ จังหวัดเชียงใหม่
ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 มีจานวนโครงการ/กิจกรรม ทั้ง หมด 41 โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ รวม 300,000 บาท สรุปดังนี้

1.1 แหล่งงบประมาณโครงการ
โครงการตามงบประมาณบูรณาการ 2 โครงการ งบประมาณรวม 230,000 บาท และโครงการ
ของส่วนราชการ จานวน 39 โครงการ งบประมาณ 70,000 บาท (ส่วนใหญ่ดาเนินการโดยไม่ใ ช้
งบประมาณ)

2. ผลการจัดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ ขับ เคลื่อ นการประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต จั ง หวั ด
เชี ย งใหม่ ได้ จั ด โครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ
ขับเคลื่อนการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกาหนดจัด 2 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่

กลุ่มเป้าหมาย

จานวนผู้เข้าร่วม

งบประมาณ

(คน)

(บาท)

1

บุคลากรของส่ว นราชการ
ส่วนภูมิภาคในจังหวัด
เชียงใหม่

84

2

บุคลากรในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดเชียงใหม่

230

รวม

314

220,000

220,000

วัน เวลา สถานที่
ดาเนินการ
วันที่ 16 มีนาคม 2563
ห้องภูมิระพี
โรงแรมเชีย งใหม่ภูคา
อ.เมื อง จ.เชียงใหม่
วันที่ 17 มีนาคม 2563
ห้องเอราวัณ
โรงแรมเชีย งใหม่ภูคา
อ.เมื อง จ.เชียงใหม่

2 วัน

ผลการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ
รุ่นที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องภูมิระพี (ชั้น 2 อาคาร 3)
โรงแรมเชียงใหม่ภูคา อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีบุคลากรของส่วนราชการประจา
จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 84 คน เข้าร่วมโครงการฯ ตามเป้าหมายที่กาหนด
การสัมมนาเชิง ปฏิบัติการครั้ง นี้ ได้ ส ร้างความรู้ ความเข้ าใจ ในการดาเนินงาน
ด้า นการป้อ งกั นและปราบปรามการทุจ ริต รวมทั้ง การให้ค าแนะน าเกี่ย วกั บการดาเนิ นการ
ตามตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินการงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ประจาปี 2563 โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์จากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จริ ต ภาครั ฐ (ป.ป.ท.) จ านวน 2 ท่ า น คื อ ว่ าที่ ร.ท.ดร.เจนรบ พละเดช
จากสานักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง และนายชิตชนก ชุมพล จากสานักงาน ป.ป.ท. เขต 5
ในการสัมมนาครั้ง นี้ ผู้เข้ าร่ วมการสัม มนาฯ ได้มี ก ารแลกเปลี่ย นความคิด เห็ น
การซั กถามข้ อสงสั ย ต่า ง ๆ ซึ่ ง วิ ทยากรได้ ใ ห้ คาแนะนาที่ เ ป็ นประโยชน์ ใ นการด าเนิ น งาน
แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา เป็นอย่างมาก

รุ่นที่ 2 ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้องเอราวัณ (ชั้น 2
อาคาร 2) โรงแรมเชียงใหม่ภูค า อาเภอเมืองเชีย งใหม่ มีบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่ว นท้ องถิ่น ในจั งหวัด เชีย งใหม่ จานวน 230 คน เข้าร่ ว มโครงการตามกลุ่ มเป้า หมาย
ที่กาหนด

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้ส ร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการดาเนินงาน
ด้านการป้อ งกั นและปราบปรามการทุ จริต รวมทั้ง การชี้ป ระเด็น ปัญ หาในการดาเนิน การ
ของหน่วยงานสั ง กัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น การให้คาแนะนาเกี่ ยวกั บ การดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ประจ าปี 2563 โดยวิทยากรผู้ มีประสบการณ์จากส านั ก งานคณะกรรมการป้ องกั น
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) จานวน 2 ท่าน คือ ว่าที่ ร.ท. ดร.เจนรบ พละเดช
จากสานักงาน ป.ป.ท. ส่วนกลาง และนายชิตชนก ชุมพล จากสานักงาน ป.ป.ท. เขต 5
ในการสัมมนาครั้ง นี้ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่ง วิทยากรได้ใ ห้คาแนะนา รวมทั้ง ข้อพึง ระวัง ในการปฏิบัติง าน
ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก

ประมวลภาพ
การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม)
ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธที่ 1 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการประเมิ น
คุณธรรมและความโปร งใสใน
การดําเนินงานของหน วยงาน
ภาครัฐ จังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563

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

เปาหมายดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์
หนวยนับ ปริมาณงาน
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.เชี ยงใหม
และอปท. ที่เขารวมโครงการฯ ได ค ะแนน
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร งใส
ในการดํ า เนิ น งานของหน วยงานภาครั ฐ
(ITA)จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖3 ไมนอยกวารอยละ 80
เชิงคุณภาพ : สวนราชการประจําจ.เชี ยงใหม
และอปท. มีคุณธรรมและความโปร งใสใน
การดําเนินงานของหนวยงาน ที่ครอบคลุ ม
ทุ ก มิ ติ ทั้ ง ในระดั บ การบริ ห ารงานของ
ผู บ ริ ห ารและระดั บ การปฏิ บั ติ งานของ
เจ า หน า ที่ ขั้ น ตอ นและกร ะบวนกา ร
ดําเนินงานของหน วยงาน วัฒ นธรรมของ
องคก ร รวมไปถึ งผลจากการดํ า เนิ น งาน
ของหนวยงานตอผูมีสวนไดสวนเสีย

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ งบหนวยงาน
รวม
220,000
220,000

ผลการเบิกจาย
(บาท)
220,000

หนวยงาน
สํานักงาน
จังหวัด
เชียงใหม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2

โครงการประชาสัมพันธการ
ตอตานการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
กิจกรรม ผลิตและเผยแพรคลิป
วิดีโอ ประเด็นประชาสัมพันธ
ตอตานการทุจริตฯ
ประชุมเจาหนาที่ในสังกัดให
ความรูเกี่ยวกับการปองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและ
ตอตานผลประโยชนทับซอน
โครงการกิจกรรมเสริมสราง
จริยธรรมขาราชการกรมการ
พัฒนาชุมชน

จํานวนขอมูลขาวสารเรื่อง
การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่เผยแพร
สูส าธารณะ

เรื่อง

เจาหนาที่ในสังกัดไดรับ
ความรูความเขาใจและ
นําไปปฏิบัติได รอยละ
100
ขาราชการสํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม มี
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน และดํารงชีวิต

รอยละ

90

คน

198

การประชุมประจําเดือน
ของสํานักงาน และนําหัวขอการ
ปองกันการทุจริต แจงให
เจาหนาที่ทุกคนไดรับรูถึงความผิด
เชน การควบคุมงาน การเปน
คณะกรรมการตรวจการจาง เป นตน
กิจกรรมถวายสัตยปฏิญาณเพื่อ
เปนขาราชการที่ดีและพลังของ
แผนดิน

จํานวนครั้ งในการประชุม
ประจําเดือนของ
สํานักงานฯ

ครั้ง

๑๐

จํานวนการเขารวม
กิจกรรม

ครั้ง

1

3

4

5

6

ตัวชี้วัด

เปาหมายดําเนินงาน
หนวยนับ ปริมาณงาน

ที่

1

ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์
1 ครั้ง

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ งบหนวยงาน
รวม
10,000
10,000

ผลการเบิกจาย
หนวยงาน
(บาท)
สํานักงาน
10,000
ประชาสัมพั
นธจังหวัด
เชียงใหม

เจาหนาที่ในสังกัดไดรับความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการปองกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบและตอตานผลประโยชนทับซอนและ
นําไปปฏิบัติได
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชี ยงใหม ดํ า เนิ น
โครงการไหวพ ระ 9 วัด เสริ ม สร า งจริ ยธรรม
ขา ราชการ สํ า นั ก งานพั ฒนาชุ ม ชนจั ง หวั ด
เชี ยงใหม ภายใต ชื่ อ กิ จกรรม “พช.เชี ยงใหม
ฮวมใจ นุงผาไทย สืบฮีต ตวยฮอย ไหว พระ 9 วัด”
เมื่อวันศุกรที่ 13 มีนาคม 2563 โดยมี เ ส นทาง
การเดินทางสําหรับการไหวพระ 9 วัด ดังนี้
จุดที่ 1 วัดดวงดี จุดที่ 2 วัดเจดียห ลวง จุ ด ที่ 3
วัดชัยพระเกียรติ จุดที่ 4 วัดหมื่ นเงินกอง จุ ดที่ 5
วัดดับภัย จุดที่ 6 วัดเชียงมั่ น จุ ดที่ 7 วั ดโลกโมฬี
จุ ด ที่ 8 วัด เชี ยงยืน และจุ ด ที่ 9 วัด ชั ยมงคล
ในการนี้มีขาราชการและเจาหนาที่ของสํานัก งาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม เขารวมจํานวน169 คน
บุคลากรของสํานักงานฯ
ไดรับรูถึงมาตรการปอ งกันการทุจริต

-

15,000

15,000

15,000

-

5,000

5,000

5,000

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

สํานักงาน
โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัด
เชียงใหม

เจาหนา ที่ ใ นสั งกั ด สํ า นั ก งาน ปภ.จั งหวัด และ
สาขา ทุ ก คนได เ ขา ร วมกิ จ กรรมถวายสั ต ย
ปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการ ที่ ดี และพลั งของ
แผนดิน

-

-

-

ไมใชงบประมาณ

สํานักงาน
ปองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัด
เชียงใหม

สํานักงาน
จัดหางาน
จังหวัด
เชียงใหม
สํานักงาน
พัฒนา
ชุมชน
จังหวัด
เชียงใหม

เปาหมายดําเนินงาน
หนวยนับ ปริมาณงาน

ผลการเบิกจาย
(บาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

7

กิจกรรมเขาวัดฟงธรรมและรวม
กิจกรรมทางศาสนาของเจาหนาที่
สํานักงาน ปภ.จังหวัด และสาขา

จํานวนการเขารวม
กิจกรรม

ครั้ง

๑๒

เจาหนา ที่ ใ นสั งกั ด สํ า นั ก งาน ปภ.จั งหวัด และ
สาขา ทุก คนไดเขารวมกิ จ กรรมเขา วัด ฟ งธรรม
และรวมกิจกรรมทางศาสนาที่จังหวัดจัด

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

8

ใหความรูเกี่ยวกับการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ในการประชุม
ประจําเดือนของ สนง.ปภ.จังหวัด
และสาขา

จํานวนการเขารวม
กิจกรรม

ครั้ง

8

เจาหนา ที่ ใ นสั งกั ด สํ า นั ก งาน ปภ.จั งหวัด และ
สาขา ได รั บ ความรู เ กี่ ย วกั บ การป อ งกั น
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ชอบ ใน
การประชุ ม ประจํ า เดื อ นของสํ า นั ก งาน ปภ.
จังหวัด และสาขา

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

9

การมีส วนรวมของผูบ ังคับบัญชา
และขาราชการในกิจกรรมดาน
การปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและการเปนตนแบบที่ดี

ครั้ง

2

ขาราชการ สนง.พมจ.เชี ยงใหมเขารวม กิจกรรม
ปองกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัด
เชียงใหม และของกระทรวงพม.

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ครั้ง

2

ดําเนินการและรายงานผลตามแผนปฏิบัติ
ราชการการเสริมสรางวินัยคุณธรรม จริยธรรมฯ
ใหกรมการขนสงทางบกปละ 2 ครั้ง

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

สํานักงาน
ขนสง
จังหวัด
เชียงใหม

ครั้ง

ไมนอยกวา
3 ครั้ง

บุคลากรสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม
มีคุณธรรม จริยธรรม ในการทํางาน

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

สํานักงาน
ขนสง
จังหวัด
เชียงใหม

ครั้ง

6

ดําเนินการแลว

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ครั้ง

2

ดําเนินการแลว

-

-

ไมใช
งบประมาณ-

ไมใชงบประมาณ

สํานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ
จังหวัด
เชีย งใหม
สํานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ
จังหวัด
เชีย งใหม

10

11

12

13

จํานวนกิจกรรมที่
ขาราชการ สนง.พมจ.
เชียงใหมเ ขารวม กิจกรรม
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของจังหวัดเชียงใหม
และของกระทรวงพม.
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ บุคลากรสํานักงานขนสง
การเสริมสรางวินัย คุณธรรม
จังหวัดเชียงใหมรักษาวินัย
มีคุณธรรม ในการ
จริยธรรม การปองกันและ
ปฏิบัติงานและดํารงชีวิต
ปราบปรามการทุจริต
ของกรมการขนสงทางบก
พ.ศ. 2561 - 2564
การสงเสริม และสนับสนุนบุคลากร จัดสงบุคลากรเขารวมการ
เขารวมการอบรมหรือกิจกรรมตาง อบรมหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ
ๆ ที่เกี่ยวกับการปองกันและ
การปองกันและปราบปราม
ปราบปรามการทุจริตของจังหวัด
การทุจริต
นําเขาที่ประชุมสํานักงาน
ประจําเดือนหัวขอเกี่ยวกับการ
ปองกัน ปราบปรามการทุจริต
และความประพฤติมิชอบ
สงเจาหนาที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ
ที่จังหวัดจัดเกี่ยวกั บการปองกัน
ปราบปรามการทุจริต และความ
ประพฤติมิชอบ

ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ งบหนวยงาน

ที่

รวม

หนวยงาน
สํานักงาน
ปองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัด
เชียงใหม
สํานักงาน
ปองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัด
เชียงใหม
สํานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษ ย
จ.เชียงใหม

ตัวชี้วัด

เปาหมายดําเนินงาน
หนวยนับ ปริมาณงาน

รวม

ผลการเบิกจาย
(บาท)

50,000

50,000

50,000

สํานักงาน
คลังจังหวัด
เชียงใหม

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

บุคลากรของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหมทุกคน ไดมีการลงนามรับทราบ
ประมวลจริยธรรม และพรอมจะนําเอาประมวล
จริยธรรมเปน แนวทางในการปฏิบัติราชการ
ตอไป
บุคลากรของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม ไดเขารวมกิจกรรม ซึ่ง ชวยใหผ ูเขารวม
กิจกรรมเกิดขวัญ กําลังใจในการทํางาน โดยการ
นอมนําเอาหลัก ธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนที่
พึ่งของจิตใจ
บุคลากรของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม ไดเขารวมกิจกรรมจิตอาสา
พระราชทานทุกครั้งตลอดชวงเวลา 6 เดือนที่
ผานมา ซึ่งชวยกระตุนใหบุคลากรในสังกัดเกิด
จิตสาธารณะที่ตอ งการทําความดีใหกับสังคม

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

สํานักงาน
พระพุทธศาส
นาจังหวัด
เชีย งใหม
สํานักงาน
พระพุทธศาส
นาจังหวัด
เชีย งใหม

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

สํานักงาน
พระพุทธศาส
นาจังหวัด
เชีย งใหม

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

สํานักงาน
พระพุทธ
ศาสนา
จังหวัด
เชีย งใหม

ดําเนินการแลว

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

สํานักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม
จังหวัด
เชียงใหม

ขาราชการและเจาหนาที่ฯ มีความตระหนักและ
ไมยอมรับวัฒนธรรมการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

สํานักงาน
แรงงาน
จังหวัด
เชียงใหม

ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ งบหนวยงาน

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

14

โครงการกระทรวงการคลัง
คุณธรรม นําดวยศาสนา

บุคลากรที่เขารวมมีความพึง
พอใจไมนอยกวารอยละ 80

รอยละ

80

บุคลากรที่เขารวมมีความพึงพอใจรอยละ
91.45

-

15

กิจกรรมรณรงคใหบุคลากร
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศีล 5

รอยละของผูที่เขารวม
กิจกรรม

รอยละ

90

บุคลากรของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม ไดเขารวมกิจกรรมโดยการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักศีล 5

16

กิจกรรมการตั้งปณิธานในการ
ทํางานของบุคลากรสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

รอยละของผูที่เขารวม
กิจกรรม

รอยละ

91

17

กิจกรรมสวดมนตไหวพระกอน
ทํางาน

รอยละของผูที่เขารวม
กิจกรรม

รอยละ

90

18

กิจกรรมความดีในวันพระหรือวัน
สําคัญตาง ๆ

จํานวนการทําประโยชนหรือ
การทํากิจกรรมสืบสาน
พระพุทธศาสนาของ
เจา หนาที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม

ครั้ง

12

19

การมีส วนรวมของผูบ ังคับบัญชา
และขาราชการในกิจกรรมดาน
การปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต และการเปนตนแบบที่ดี

จํานวนกิจกรรมที่ขาราชการ
สํานักงานรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม เขารวมกิจกรรม
การปองกันและปราบปราม
การทุจริตของจังหวัด
เชียงใหม และ สป.ทส.

ครั้ง/คน

1 ครั้ง/22
คน

20

กิจกรรมอบรมใหความรูเจาหนาทีฯ่ ขาราชการและเจาหนาที่
ของสํานักงานแรงงาน
เพื่อสรางสํานักงานการตอตาน
จังหวัดที่เขารวมกิจกรรม
การทุจริตผากิจกรรม KM
จํานวน 12 คน

คน

12

หนวยงาน

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

21

โครงการเสริมสรางวัฒนธรรม
คานิยมสุจริต ปองกันการทุจริต
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แบงเปน 4 กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมายดําเนินงาน
หนวยนับ ปริมาณงาน
ครั้ง

6

ครั้ง

1

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแสดง
สัญลักษณก ารไมทนตอการทุจริต

ครั้ง

1

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูการแยกแยะผลประโยชน
สวนบุคคลและผลประโยชน
สวนรวม

ครั้ง

1

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเทิดทูนชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย

ครั้ง

1

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมแสดง
เจตจํานงตอตานการทุจริต

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

ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์
- เจาหนาที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหมปราศจากเรื่องรองเรียนจากการ
ทุจริตปพฤติมิชอบ
- เจาหนาที่มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย
เจาหนาที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหมเ ขารวมการแสดงเจตจํานงตอตานการ
ทุจริต จํานวน 1 ครั้ง เมื่อวั นที่ 13 ก.พ. 63
เจาหนาที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหมเ ขารวมแสดงสัญลักษณการไมทนตอ
การทุจริต จํานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 63
เจาหนาที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหมเ ขารวมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูการแยกแยะผลประโยชนสวนบุคคลและ
ผลประโยชนสวนรวม จํา นวน 2 ครั้ง เมื่อวั นที่
9 เม.ย. 63 และวันที่ 7 พ.ค. 63
ดําเนินการแลว

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ งบหนวยงาน

รวม

ผลการเบิกจาย
(บาท)

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

หนวยงาน
สํานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด
เชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธที่ 2 ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต
เปาหมายดําเนินงาน
หนวยนับ ปริมาณงาน

ผลการเบิกจาย
(บาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1

เสริมสรางความรู ความเขาใจ
ใหแกขาราชการ พนักงานราชการ
และเจาหนาที่ใหปฏิบตั ิงานและ
ดําเนินชี วิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง/สนับสนุนใหบุคลากรเขา
รวมกิจกรรมรวมทําบุญตัก บาตร
ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
และรวมงานรัฐพิธีตางๆ
โครงการสงเสริมการปฏิบัติธรรม
นําสุขในวันสําคัญทางศาสนา

จํานวนกิจกรรมฯ/รอยละ
ของบุคลากรเขารวม
กิจกรรมทําบุญตักบาตรใน
วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

ครั้ง/คน

4 ครั้ง/
22 คน

ดําเนินการแลว

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

สํานักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม
จังหวัด
เชียงใหม

- บุคลากรไดเขาวัดทําบุญ
ปฏิบัติธรรม ชําระจิตใจให
สะอาดผองใส ดํารงตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงรวมบําเพ็ญสา
ธารณประโยชน
- บุคลากรในสังกัดไมถูก
รองเรียนและถูกดําเนิ นการ
ทางวินัย
บุคลากรไดรวมกันสวดมนต
นั่งสมาธิ เพื่อชําระจิตใจให
สะอาดผองใส ดํารงตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงรวมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนเพื่อสวน
รวม และรวมในอุปถัมภ
และคุมครอง
พระพุทธศาสนา

คน

80

ดําเนินการแลว

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

สํานักงาน
ยุติธรรม
จังหวัด
เชียงใหม

คน

80

ดําเนินการแลว

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

สํานักงาน
ยุติธรรม
จังหวัด
เชียงใหม

2

3

โครงการเจริญสมาธิตามวิถีพุทธ

ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ งบหนวยงาน

ที่

รวม

หนวยงาน

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

ผลการเบิกจาย
(บาท)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1

บูรณาการระหวางหนวยงาน
ภายในสํานักงานฯ กับองคกรทุก
ภาคสวน ในการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

จํานวนครั้ งในการเผยแพร
ทางเว็บไซต

ครั้ง

12

ดําเนินการแลว

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

2

บูรณาการระหวางหนวยงาน
ภายในสํานักงานฯ กับองคกรทุก
ภาคสวนในการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

จํานวนครั้ งในการเผยแพร
ทางเว็บไซต

ครั้ง

12

ดําเนินการแลว

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

3

การเปดโอกาสใหอาสาสมัครคุม
ประพฤติเขามามีสวนรวมในการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริต
จัดกิจกรรมการมีส วนรวมของ
เครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
รวมปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต

รอยละของอาสาสมัครคุม
ประพฤติเขามามีสวนรวม
ในการปองกันและการ
ปราบปรามการทุจริต
เครือขายทั้งภาครัฐ/
ภาคเอกชนมีสวนรวมจัด
กิจกรรมปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอยาง
นอย 1 ครั้ง
จัดกิจกรรมใหความรู
ปลูกจิตสํานึกในการปอ งกัน
และปราบปรามการทุจริต
ใหกับอาสาสมัครคุม
ประพฤติอยางนอย 1 ครั้ง

คน

150

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

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ครั้ง

1

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ครั้ง

1

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

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

สํานักงาน
คุมประพฤติ
จังหวัด
เชียงใหม

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

สํานักงาน
แรงงาน
จังหวัด
เชียงใหม

4

5

จัดกิจกรรมใหความรูปลุก
จิตสํานึกในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตใหกบั
อาสาสมัครคุมประพฤติ

6

โครงการองคกรสงเสริมคุณธรรม
รุนที่ 1 ขาราชการและเจาหนาที่
ของสํานักงานแรงงานจังหวัด

ขาราชการและเจาหนาที่
ของสํานักงานแรงงาน
จังหวัดที่เขารวมกิจกรรม
จํานวน 12 คน ไมยอมรับ
วัฒนธรรมการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

คน

12

ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ งบหนวยงาน

ที่

ไมมีเรื่องรองเรียน

รวม

หนวยงาน
สํานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษ ย
จังหวัด
เชียงใหม
สํานักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
จังหวัด
เชียงใหม
สํานักงาน
คุมประพฤติ
จังหวัด
เชียงใหม
สํานักงาน
คุมประพฤติ
จังหวัด
เชียงใหม

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
รุนที่ 2 อาสาสมัครแรงงาน

ตัวชี้วัด
อาสาสมัครแรงงานที่เขา
รวมกิจกรรมจํานวน 204
คน
ไมยอมรับวัฒนธรรมการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

เปาหมายดําเนินงาน
หนวยนับ ปริมาณงาน
คน

204

ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์
ไมมีเรื่องรองเรียน

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ งบหนวยงาน
-

-

รวม
ไมใช
งบประมาณ

ผลการเบิกจาย
(บาท)
ไมใชงบประมาณ

หนวยงาน
สํานักงาน
แรงงาน
จังหวัด
เชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบ าล
ตัวชี้วัด

เปาหมายดําเนินงาน
หนวยนับ ปริมาณงาน

ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ งบหนวยงาน

ผลการเบิกจาย
(บาท)

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1

การประกาศเจตจํานงการตอตาน จํานวนผูเขาร วมแสดง
การทุจริตของ สนง.พมจ.เชียงใหม เจตจํานงการตอตานการ
และเผยแพรประชาสัมพันธ
ทุจริต
เจตจํานงการตอตานการทุจริต

ครั้ง

4

ดําเนินการแลว

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

2

กิจกรรมประชาสัมพันธ รณรงค ให จํานวนการเขารวม
เจาหนาที่สํานักงาน ปภ.จังหวัด
กิจกรรม
และสาขา รักษาศีล 5

ครั้ง

๑

เจาหนาที่ในสังกัดสํานักงานปภ.จังหวัด และ
สาขา ไดเขารวมกิจกรรมรณรงค ใหรักษาศีล 5
ในชวงเขาพรรษา

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

รวม

หนวยงาน
สํานักงาน
พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย
จังหวัด
เชียงใหม
สํานักงาน
ปองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัด
เชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 3 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต
ตัวชี้วัด

เปาหมายดําเนินงาน
หนวยนับ ปริมาณงาน

ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ งบหนวยงาน

ผลการเบิกจาย
(บาท)

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1

การวางระบบการประเมินความ
เสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในสวนราชการประกอบดวยแผน
บริหารความเสี่ยงดานทุจริต

ระดับความสําเร็จในการ
วางระบบการประเมิน
ความเสี่ยงฯ

ครั้ง

2

ดําเนินการแลว

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

2

การดําเนินการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในของสํานักงาน
ขนสงจังหวัดเชียงใหม

ครั้ง

1

สํานักงานขนสงจั งหวัดเชียงใหมมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเพื่อปองกันการทุจริตภายใน
สํานักงาน

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

3

การวางระบบการประเมินความ
เสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในสวนราชการประกอบดวยแผน
บริหารความเสี่ยงดานทุจริตใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2563

มีการประเมินความเสี่ยง
และควบคุมภายในของ
สํานักงานขนสงจั งหวัด
เชียงใหม
ระดับความสําเร็จในการ
วางระบบการประเมิน
ความเสี่ยงดานทุจริตใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2563

2 ครั้ง

1
กระบวนงาน/
ภารกิจที่มี
ความเสี่ยง

ดําเนินการแลว

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

รวม

หนวยงาน
สํานักงาน
พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย
จังหวัด
เชียงใหม
สํานักงาน
ขนสง
จังหวัด
เชียงใหม
สํานักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม
จังหวัด
เชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 3 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปญหาการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1 การรับเงินคาธรรมเนียม

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

ตัวชี้วัด
รับเงินคาธรรมเนี ยมผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส รอย
ละ 100

เปาหมายดําเนินงาน
หนวยนับ ปริมาณงาน
รอยละ

100

ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์
ดําเนินการแลว

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ งบหนวยงาน
-

รวม
ไมใช
งบประมาณ

ผลการเบิกจาย
(บาท)
ไมใชงบประมาณ

หนวยงาน
สํานักงาน
จัดหางาน
จังหวัด
เชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 3 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธที่ 5 พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมายดําเนินงาน
หนวยนับ ปริมาณงาน

ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ งบหนวยงาน
-

1 โครงการอบรมทางไกล

คน

109

2

ครั้ง

1

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

-

ครั้ง

1

ครั้ง

๑

รายงานผล 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1
ภายในวันที่ 1 มี.ค. 2563
ครั้งที่ 2
ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2563
เจาหนาที่ในสังกัดสํานักงาน ปภ.จังหวัดและ
สาขา ไดรับความรูในการปฏิบัติงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

3

เพื่อใหบุคลากรสํานักงาน
(Conference) เรื่อง “การ
สหกรณจังหวัดเชียงใหม มี
ปองกันผลประโยชนทับซอน”
ความรู ความเขาใจ
โดยมีคณะวิทยากร จากสํานักการ เกี่ยวกับผลประโยชนทับ
ขัดกันแหงผลประโยชน สํานักงาน ซอน และนําไปปรับใชใน
คณะกรรมการปองกันและ
การปฏิบตั ิราชการ นําไปสู
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
(ป.ป.ช.) มาใหความรูแกบุคลากร และคานิยมการสราง
ของกรมสงเสริมสหกรณ และมี
จิตสํานึกและเสริมสราง
การถายทอดสัญญาณไปยัง
จริยธรรมของบุคลากร
หนวยงานสวนภูมิภาค
สํานักงานสหกรณจังหวัด
เชียงใหมใ นการทํางานเพื่อ
สวนรวม
บรรจุหัวขอการปองกันและ
บรรจุหัวขอการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ/
ปราบปรามทุจริตภาครัฐ/
ภาคเอกชน
ผลประโยชนทับซอนและ
ประมวลจริยธรรมในการ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
อยางนอย 1 ครั้ง
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
นําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการ เรียนรู อยา งนอย 1 ครั้ง
ปฏิบัติงาน

4 การจัดสงบุคลากรเขารับการ

ฝก อบรมเพิ่มความรูในการ
ปฏิบัติงานปองกันและปราบปราม
การทุจริต

จํานวนการเขารวมกิจกรรม

บุคลากรสํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม มี
ความรู ความเขาใจเกี่ย วกับผลประโยชน ทับ
ซอน และใชในการปฏิบัติราชการ นําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิยมการสราง
จิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากร
สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม
ในการทํางานเพื่อสวนรวม

รวม

ผลการเบิกจาย
(บาท)

หนวยงาน

ไมใช
งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

สํานักงาน
สหกรณ
จังหวัด
เชียงใหม

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

สํานักงาน
คุมประพฤติ
จังหวัด
เชียงใหม

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

สํานักงาน
คุมประพฤติ
จังหวัด
เชียงใหม

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

สํานักงาน
ปองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัด
เชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1 จัดชองทางใหประชาชนแสดง

ความคิดเห็นตาง ๆ รวมทั้งรับ
เรื่องรองเรียน และปฏิบัติตาม
ขั้นตอนในการดําเนินการตอเรื่อง
รองเรียนนั้น

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จการ
จัดการตอขอรองเรียนดาน
คุณธรรม จริยธรรม

เปาหมายดําเนินงาน
หนวยนับ ปริมาณงาน
รอยละ

100

งบประมาณ(บาท)
งบบูรณาการ งบหนวยงาน
บุ ค ลากรสํ า นั ก งานขนส งจั ง หวั ด เชี ย งใหม
ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์

มีคุณธรรม จริยธรรม ในการทํางาน

รวม
ไมใช
งบประมาณ

ผลการเบิกจาย
(บาท)
ไมใชงบประมาณ

หนวยงาน
สํานักงาน
ขนสง
จังหวัด
เชียงใหม

