
  

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนกังำนจังหวดัพะเยำ 

 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรป้องกัน 
ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ         

จังหวดัพะเยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5                      
รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2564 – มีนำคม ๒๕๖5) 

 



รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต  
และประพฤติมิชอบ จังหวัดพะเยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5  

รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2564 – มีนำคม ๒๕๖5) 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
จังหวัดพะเยำ โดยส ำนักงำนจังหวัดพะเยำ ในฐำนะเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรกำรด ำเนินงำนตำม

ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตจังหวัดพะเยำ ได้แจ้งให้หน่วยงำนในสังกัดรำชกำร
บริหำรส่วนภูมิภำค ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ ท่ีจะด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงำนระดับจังหวัด ท้ังงบประมำณท่ีได้รับกำร
จัดสรรตำมแผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ งบประมำณปกติของ
หน่วยงำน หรืองบประมำณจำกแหล่งอื่นๆ เพื่อจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของจังหวัดพะเยำ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดและเพื่อให้ส่วนรำชกำร/
หน่วยงำนต่ำงๆ ท้ังภำครัฐและภำคเอกชนภำยในจังหวัด ปฏิบัติงำนในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตให้มีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ สภำพแวดล้อม และปัจจัยต่ำงๆ ท้ังภำยในและภำยนอกองค์กร 
รวมถึงเป็นแนวทำงในกำรขับเคล่ือนองค์กร เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์ พันธกิจของจังหวัดพะเยำ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีคำดหวังไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดสำมำรถแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของพนักงำนหรือเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐให้ลดน้อยลงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และบังเกิดผลอย่ำงเป็น
รูปธรรมมำกยิ่งขึ้น  
 
2. สำระส ำคัญ 
     2.1 วิสัยทัศน์  
  “มีวินัย สร้ำงควำมโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม บริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล ร่วมป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 2.2 วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำรภำยในจังหวัดให้มีควำมโปร่งใส 
และเป็นธรรม   
  2. เพื่อส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และ
รับผิดชอบต่อประชำชน   
  3. เพื่อส่งเสริมให้ทุกส่วนรำชกำร/หน่วยงำน  ปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม  จริยธรรม  และน ำ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรปฏิบัติ  
  4. เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
 
 
 
 
 



 2.3 เป้ำหมำย 
1. ข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐในจังหวัดพะเยำมีควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญและมี

ส่วนร่วมในกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ 
2. จังหวัดพะเยำมีผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิ

ชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล น ำไปสู่กำรยกระดับดัชนีกำรรับรูกำรทุจริต (Corruption 
Perception Index – CPI) ของประเทศไทย ประจ ำป พ.ศ. 2565     
 

2.4 ประเด็นยุทธศำสตร์   
   2.4.1 ส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐให้มีควำมใสสะอำด ปรำศจำก

พฤติกรรมท่ีส่อไปในทำงทุจริต 
  2.4.2 ปลูกและปลุกจิตส ำนึกกำรเป็นพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต และกำรปลูกฝังและหล่อหลอม 

วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยำวชน และประชำชนทุกช่วงวัย และทุกระดับ 
  2.4.3 ส่งเสริมสนับสนุนภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบและเฝ้ำระวังกำรทุจริตในภำครัฐ 
 

3. ผลกำรด ำเนินงำนป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ จังหวัดพะเยำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2564 – มีนำคม ๒๕๖5) 

ในช่วงระหว่ำงเดือนตุลำคม 2564 – เดือนมีนำคม ๒๕๖5 ส่วนรำชกำรในสังกัดรำชกำรบริหำรส่วน
ภูมิภำคได้ด ำเนินกำรขับเคล่ือน แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรป้องกัน 
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของจังหวัดพะเยำ โดยมีผลกำร
ด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2564 – มีนำคม ๒๕๖5) สรุปได้ดังนี้  

 
 

 

  



แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ จังหวัดพะเยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 ผลงำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน (ผลงำนสะสม) 

ท่ี 
แผนงำน/โครงกำร/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

เป้ำหมำยด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ ์

งบประมำณ(ล้ำนบำท) ผลกำรเบกิจ่ำย 
(ล้ำนบำท) 

หน่วยงำน 
หน่วยนับ 

ปริมำณ
งำน งบบูรณำกำร งบหน่วยงำน รวม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีของรฐัให้มีควำมใสสะอำด ปรำศจำกพฤติกรรมท่ีส่อไปในทำงทุจริต 
1 โครงกำรสง่เสริมและ

สนับสนุนกำรขับเคลื่อน
กำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำนบูรณำกำรต่อตำ้น
กำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบจังหวดัพะเยำ 

 คน 100  0.1000 - 0.1000  ส ำนักงำนจังหวัด
พะเยำ  

 

 - กิจกรรมที่ 1 กำรอบรม
สัมมนำเพื่อขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖5 ของจงัหวดัพะเยำ
  

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ได้รับควำมรู้ควำม
เข้ำใจและแลกเปลีย่นควำมคดิเห็น
เก่ียวกับกำรด ำเนินกำร 
ด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ และกำรส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ใหแ้ก่เจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำน กำรเงิน
บัญชแีละกำรพัสด ุและวิธีปฏิบตัิ
รำชกำรทำงปกครอง 

คน 100 ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับ
ระเบียบ กฎหมำยที่เก่ียวข้องกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน กำร
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ส่วนรวม และระเบียบพัสดุ กำร
จัดซ้ือจัดจ้ำง ระเบียบ/วิธีกำร
ทำงงบประมำณและวิธีปฏิบตัิ
รำชกำรทำงปกครอง 

0.0500 - 0.0500 0.0500 

 - กิจกรรมที่ 2 กำรอบรม
สัมมนำเพื่อเสริมสร้ำง
ควำมรู้เก่ียวกับกำร
ประเมินควำมเสีย่งและ
แนวทำงในกำรบริหำร
ควำมเสีย่งของกำร
ด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิด
กำรทุจริต ใหแ้ก่ผู้บริหำร
และเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
และแลกเปลี่ยนควำมคดิเห็นเก่ียวกับ
กำรประเมินควำมเสีย่งต่อกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ แนวทำงในกำรบริหำร
ควำมเสีย่งของกำรด ำเนินงำนที่อำจ
ก่อให้เกิดกำรทุจริตใหแ้ก่เจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐที่เก่ียวข้องในสงักัดรำชกำรส่วน
ภูมิภำคจังหวัดพะเยำ 

คน
  

100 ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับ
ระเบียบ กฎหมำยที่เก่ียวข้องกับ 
กำรประเมินควำมเสีย่งต่อกำร
ทุจริตประพฤติมิชอบ และ
แนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ของกำรด ำเนินงำน 
ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต 
 

0.0500  - 0.0500 0.0500 

2 ประชำสัมพันธ์เผยแพร่
ประกำศนโยบำยด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต กำรรับสินบน 
และผลประโยชน์ทับซ้อน  

จ ำนวนคร้ังในกำรประชำสัมพันธ์
เผยแพร่ประกำศนโยบำยด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต กำร
รับสินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน 

คร้ัง 5 - - - - ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ 

ส ำนักงำนจังหวัด
พะเยำ 



ท่ี 
แผนงำน/โครงกำร/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

เป้ำหมำยด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ ์

งบประมำณ(ล้ำนบำท) ผลกำรเบกิจ่ำย 
(ล้ำนบำท) 

หน่วยงำน 
หน่วยนับ 

ปริมำณ
งำน งบบูรณำกำร งบหน่วยงำน รวม 

3 โครงกำรส ำนักงำนบงัคับ
คดีใสสะอำด 

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำร
ตำมโครงกำรส ำนักงำนบงัคับคดีใส
สะอำด 
 

- - บุคลำกรของส ำนักงำนบังคับคดี
จังหวดัพะเยำได้รับกำรปลูกฝงั
คุณธรรมจริยธรรมตำมแนวทำง
ประมวลจริยธรรม 

- - - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ส ำนักงำนบงัคับ
คดีจงัหวดัพะเยำ 

4 กิจกรรมปรับปรุง
กระบวนงำนบริหำรจัดกำร
ข้อร้องเรียนกรณีเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐกระท ำกำรทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ 

ส ำนักงำนบงัคับคดีจงัหวดัพะเยำ 
สำมำรถสง่รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง กรณีมีกำรร้องเรียนเก่ียวกับ
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบใหแ้ก่
หน่วยงำนที่เก่ียวข้องไดภ้ำยในเวลำ 

- - ส ำนักงำนสำมำรถจัดกำรข้อ
ร้องเรียนและกำรด ำเนินคดีทุจริต
มีควำมรวดเร็ว เป็นธรรม และ
โปร่งใส 
 

- - - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ส ำนักงำนบงัคับ
คดีจงัหวดัพะเยำ 

5 ขับเคลื่อนชมรม STRONG 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขสขีำว 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของข้ำรำชกำรในสังกัด
มีคำวมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำร
ขับเคลื่อน “สำธำรณสขุ ซ่ือสตัย ์
โปร่งใส ตื่นรู้ สูทุ้จริต จิตพอเพยีง  

คน 126 ข้ำรำชกำรในสังกัดมีคำวมรู้ควำม
เข้ำใจ้เก่ียวกับกำรขับเคลื่อน 
“สำธำรณสุข ซ่ือสัตย์ โปร่งใส 
ตื่นรู้ สู้ทุจริต จติพอเพียง 

- - - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ส ำนักงำน
สำธำรณสุข 

จังหวดัพะเยำ 

6 อบรมให้ควำมรู้ข้ำรำชกำร
บรรจุใหม ่

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของข้ำรำชกำรปลูกฝงั
คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมองค์กร
ป้องกันกำรทุจริต 

คน 100 ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่มีคุณธรรม 
จริยธรรม คำ่นิยมองค์กรป้องกัน
กำรทุจริต และมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเก่ียวกับป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 

- - - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ส ำนักงำน
สำธำรณสุข 

จังหวดัพะเยำ 

7 กำรสร้ำงควำมรู้และเข้ำใจ
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

จ ำนวนช่องทำงกำรสื่อสำรเพื่อสร้ำง
คำวมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ช่องทำง 3 บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
เร่ืองกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

- - - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำ
จังหวดัพะเยำ 

8 กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ด้ำนกำรเงินและพัสด ุ

จ ำนวนคร้ังที่มีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำร 

คร้ัง 12 มีกำรเผยแพร่ขมูลขำ่วสำรให้
ประชำชนสำมำรถเข้ำตรวจสอบ
ได้ 

- - - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำ
จังหวดัพะเยำ 

9 กำรร้องเรียนทำง
พระพุทธศำสนำได้รับกำร
จัดกำรอย่ำงยตุิธรรม 

ควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียน ร้อยละ 100 กำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนจนไดข้้อ
ยุต ิ

- - - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำ
จังหวดัพะเยำ 

10 โครงกำรเสริมสร้ำง
สมรรถนะบุคลำกร 

จ ำนวนคร้ังในกำรจัดโครงกำรเสริมสร้ำง
สมรรถนะบุคลำกร 

โครงกำร 1 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่ต่ ำกว่ำร้อย
ละ 80 ของเป้ำหมำย 

- 0.1480 - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ส ำนักงำน
ประกันสังคม 
จังหวดัพะเยำ 

11 ประกำศนโยบำยกำรไม่รับ
ของขวญัและขอก ำนัลทุก
ชนิดจำกกำรปฏบิัตหิน้ำที่ 
(No Gift Policy) พ.ศ. 
2565 

จ ำนวนกิจกรรมในกำรเผยแพร่ประกำศ
นโยบำยกำรไม่รับของขวัญและขอก ำนัล
ทุกชนิดจำกกำรปฏบิัตหิน้ำที่ (No Gift 
Policy) พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 1 ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ใน
หน่วยงำนรับทรำบและถือปฏิบตัิ
ตำมประกำศอย่ำงเคร่งครัด 

- - - ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ 

ส ำนักงำน
ประกันสังคม 
จังหวดัพะเยำ 



ท่ี 
แผนงำน/โครงกำร/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

เป้ำหมำยด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ ์

งบประมำณ(ล้ำนบำท) ผลกำรเบกิจ่ำย 
(ล้ำนบำท) 

หน่วยงำน 
หน่วยนับ 

ปริมำณ
งำน งบบูรณำกำร งบหน่วยงำน รวม 

12 ประกำศมำตรฐำนทำง
คุณธรรมจริยธรรมและ
จริยธรรมเจ้ำหน้ำทีข่อง
ส ำนักงำนประกันสังคม 

จ ำนวนกิจกรรมในกำรประกำศ
มำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรมและ
จริยธรรมเจ้ำหน้ำทีข่องส ำนักงำน
ประกันสังคม 

กิจกรรม 1 ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ใน
หน่วยงำนรับทรำบและถือปฏิบตัิ
ตำมประกำศอย่ำงเคร่งครัด 

- - - ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ 

ส ำนักงำน
ประกันสังคม 
จังหวดัพะเยำ 

13 กิจกรรมกำรประกำศ
เจตจ ำนงสุจริตและ
นโยบำยกำรสร้ำงคุณธรรม
และควำมโปร่งใสของ
หน่วยงำน 

จ ำนวนกิจกรรมกำรประกำศเจตจ ำนง
สุจริตและนโยบำยกำรสร้ำงคุณธรรม
และควำมโปร่งใสของหน่วยงำน 

กิจกรรม 1 ผู้บริหำรหน่วยงำนก ำหนด
นโยบำยและจดัท ำประกำศ
เจตจ ำนงสุจริตและนโยบำยกำร
สร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ของหน่วยงำน 

- - - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

เรือนจ ำจังหวดั
พะเยำ 

14 กิจกรรมจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
ประพฤติมิชอบเรือนจ ำ
จังหวดัพะเยำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 

แผนปฏิบตัิกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
ประพฤติมิชอบเร่ืองจ ำจงัหวดัพะเยำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ฉบับ 1 มีแผนปฏิบตัิกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต ประพฤติมิชอบเร่ืองจ ำ
จังหวดัพะเยำ ของหน่วยงำน 

- - - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

เรือนจ ำจังหวดั
พะเยำ  

15 กำรประเมินผลกำรด ำเนิน 
“มำตรฐำนควำมโปรง่ใส
ของเรือนจ ำ 5 ดำ้น” 

มำตรฐำนควำมโปรง่ใสของเรือนจ ำ 5 
ด้ำน 

ด้ำน 5 มีมำตรกำร เคร่ืองมือ ในกำร
ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำม
เกณฑ์กำรประเมินที่ก ำหนด 

- - - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

เรือนจ ำจังหวดั
พะเยำ  

16 กำรเข้ำวดัฟังธรรม และ
ร่วมกิจกรรมทำงศำสนำ 

จ ำนวนคร้ังที่มีกิจกรรมทำงศำสนำ คร้ัง 1 - - - - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ส ำนักงำนป้องกัน
และบรรเทำ 
สำธำรณภยั

จังหวดัพะเยำ 
17 กิจกรรมสร้ำงควำมรู้ควำม

เข้ำใจเก่ียวกับคุณธรรม
จริยธรรม 

ร้อยละที่จัดกิจกรรมตัง้แต่ 4 คร้ังขึ้นไป ร้อยละ 100 มีกำรจัดจัดกิจกรรมสร้ำงควำมรู้
ควำมเขำ้ใจเก่ียวกับคุณธรรม
จริยธรรม 

- - - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ส ำนักงำนคุม
ประพฤติจงัหวัด

พะเยำ 
18 โครงกำรรณรงค์ให้

บุคลำกรในสังกัดกรมคุม
ประพฤติใส่เสื้อสขีำวในวัน
พุธเพื่อเป็นสัญลักษณ์แหง่
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

บุคลำกรในสังกัดปฏบิัตติำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ของบคุลำกรใน
หน่วยงำนปฏิบตัิตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

- - - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ส ำนักงำนคุม
ประพฤติจงัหวัด
พะเยำ 

19 กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของ
เจ้ำหน้ำที่ในกำรป้องกัน
กำรทุจริต/รณรงค์/เฝำ้
ระวัง/แจง้เบำะแสกำร
กระท ำทุจริตแก่
ผู้บังคับบญัชำ 

ร้อยละที่จัดกิจกรรมตัง้แต่ 1 คร้ังขึ้นไป ร้อยละ 100 มีกำรจัดกิจกรรมกำรมีส่วนร่วม
ของเจ้ำหน้ำที่ในกำรป้องกันกำร
ทุจริต/รณรงค์/เฝำ้ระวัง/แจง้
เบำะแสกำรกระท ำทุจริตแก่
ผู้บังคับบญัชำ 

- - - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ส ำนักงำนคุม
ประพฤติจงัหวัด
พะเยำ 



ท่ี 
แผนงำน/โครงกำร/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

เป้ำหมำยด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ ์

งบประมำณ(ล้ำนบำท) ผลกำรเบกิจ่ำย 
(ล้ำนบำท) 

หน่วยงำน 
หน่วยนับ 

ปริมำณ
งำน งบบูรณำกำร งบหน่วยงำน รวม 

20 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กำรน ำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพยีงมำใช้ใน
กำรปฏิบตัิงำนเพื่อต่อตำ้น
กำรทุจริต 
 

ร้อยละที่จัดกิจกรรมตัง้แต่ 1 คร้ังขึ้นไป ร้อยละ 100 มีกำรจัดกิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรู้กำรน ำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพยีงมำใช้ในกำร
ปฏิบตัิงำนเพื่อต่อตำ้นกำรทุจริต 

- - - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ส ำนักงำนคุม
ประพฤติจงัหวัด
พะเยำ 

21 บรรจุหัวข้อกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทจุริต
ภำครัฐ/ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและประมวล
จริยธรรมในกำรประชม/
อบรม/สัมมนำต่ำงๆ ใหแ้ก่
บุคลำกำรในหน่วยงำน 
 

ร้อยละที่จัดกิจกรรมตัง้แต่ 2 คร้ังขึ้นไป 
 
 

ร้อยละ 100 มีระเบียบวำระกำรประชุม
เก่ียวกับกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ/
ผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ประมวลจริยธรรมในที่ประชุม
ประจ ำเดือนของหน่วยงำน 
 

- - - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ส ำนักงำนคุม
ประพฤติจงัหวัด
พะเยำ 

22 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กำรน ำหลักธรรมำภิบำลมำ
ใช้ในกำรปฏิบัตงิำน 

ร้อยละที่จัดกิจกรรมตัง้แต่ 2 คร้ังขึ้นไป 
 
 

ร้อยละ 100 มีกำรกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กำรน ำหลักธรรมำภิบำลมำใช้ใน
กำรปฏิบตัิงำน 

- - - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ส ำนักงำนคุม
ประพฤติจงัหวัด
พะเยำ 

23 งำนวันต่อตำ้นคอร์รัปชัน
สำกล (ประเทศไทย) 
ภำยใต้แนวคดิ “Zero 
Tolerance คนไทยไม่ทน
ต่อกำรทุจริต” 

จ ำนวนคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำจังหวัดเข้ำ
ร่วมกิจกรรม 

คน 65 คณะอนุกรรมกำรกำรด ำเนินงำน
ตำมยทุธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
จังหวดัพะเยำร่วมกันเจตนำรมณ์
เน่ืองในวันต่อต้ำนคอร์รัปชัน
สำกล (ประเทศไทย) 

0.0300 - 0.0300 0.0017 ส ำนักงำนจังหวัด
พะเยำ 

24 กำรก ำกับและตดิตำมผล
กำรปฏิบตัิรำชกำรใน
หน้ำที่ปลัดจังหวัดพะเยำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 

อ ำเภอที่เขำ้ร่วมกำรก ำกับและติดตำม
ผลกำรปฏิบตังิำนด้วยควำมสุจริต
โปร่งใสตรวจสอบได ้

อ ำเภอ 9 กรมกำรปกครองสำมำรถน ำสรุป
รำยงำนข้อเท็จจริงจำกจังหวัดไป
พิจำรณำสนับสนุนในด้ำนต่ำงๆ 
อ ำเภอต่อไป 

- - - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ที่ท ำกำรปกครอง
จังหวดัพะเยำ 

25 กำรขับเคลื่อนโครงกำร
ส ำคัญของกรมกำร
ปกครอง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 
(10 flagships for Dopa 
New Normal 2022) 
ประเด็นอ ำเภอคุณธรรม 

อ ำเภอมีกำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วดัและ
เกณฑ์กำรประเมินอ ำเภอคุณธรรม ทัง้ 
9 ข้อ  
 

อ ำเภอ 9 ทุกอ ำเภอสำมำรถขับเคลื่อนสู่
กำรเป็นอ ำเภอคุณธรรม 
“ต้นแบบ” 

- -  - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ที่ท ำกำรปกครอง
จังหวดัพะเยำ 

 



ท่ี 
แผนงำน/โครงกำร/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

เป้ำหมำยด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ ์

งบประมำณ(ล้ำนบำท) ผลกำรเบกิจ่ำย 
(ล้ำนบำท) 

หน่วยงำน 
หน่วยนับ 

ปริมำณ
งำน งบบูรณำกำร งบหน่วยงำน รวม 

26 ด ำเนินกำรประเมิน
คุณธรรมควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวดัพะเยำ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของข้ำรำชกำรในสังกัด
มีคำวมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำร
ประเมินคุณธรรมควำมโปรง่ใสในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวดัพะเยำ 

คน 126 ข้ำรำชกำรในสังกัดมีคำวมรู้ควำม
เข้ำใจเก่ียวกับกำรขับเคลื่อน กำร
ประเมินคุณธรรมควำมโปรง่ใสใน
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
สำธำรณสุขจงัหวดัพะเยำ 

- - - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ส ำนักงำน
สำธำรณสุข 

จังหวดัพะเยำ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 2 ปลูกและปลกุจิตส ำนึกกำรเป็นพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสจุริต และกำรปลกูฝังและหล่อหลอมวฒันธรรมในกลุ่มเด็กและเยำวชน และประชำชนทุกชว่งวัย และทุกระดับ 
1 โครงกำรประชำสัมพันธ์

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยรับรู้ข้อมูล 
ข่ำวสำร กำรต่อตำ้นกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบผำ่นสื่อของส ำนักงำน
ประชำสัมพันธ ์

คลิป 2 ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยมี
จิตส ำนึก ตระหนักรู้ และใหค้วำม
ร่วมมือในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และช่วยสอดส่องดูแลเพื่อให้ทุก
ภำคส่วนด ำเนินงำนด้วยคำวม
โปร่งใส 

- 0.0070 0.0070 0.0070 ส ำนักงำน
ประชำสัมพันธ ์
จังหวดัพะเยำ 

2 โครงกำรวติำมินสมองของ
กรมบังคับคด ี

ร้อยละควำมรู้ควำมเข้ำใจของเด็กและ
เยำวชนทีเ่ข้ำร่วมกิจกรรม 

1 ภำค
เรียน 

4 เด็กและเยำวชนมีพฤติกรรม
ซ่ือสัตย์สุจริต 

- - - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ส ำนักงำนบงัคับ
คดีจงัหวดัพะเยำ 

3 กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจเก่ียวกับกระบวนกำร
ขออนุมัติ อนุญำต ให้กับ
ผู้ประกอบกำร 

จ ำนวนผู้ประกอบกำรในพื้นที่จังหวัด
พะเยำที่เข้ำร่วมกิจกรรม 

คน 20 ผู้ประกอบกำรมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเก่ียวกับกระบวนกำรขอ
อนุมัติ อนุญำต ให้กับ
ผู้ประกอบกำร (ณ เดือนมีนำคม 
2565 มีผู้ประกอบกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม รวม 12 รำย) 

- - - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

 

ส ำนักงำน
อุตสำหกรรม 
จังหวดัพะเยำ 

 

4 บุคคลภำยนอกมีส่วนร่วม
เป็นกรรมกำร
สังเกตกำรณ์/แสดงควำม
คิดเห็นในงำนรำชทัณฑ์ 

จ ำนวนบุคคลภำยนอกมีส่วนร่วมเป็น
กรรมกำรสังเกตกำรณ์/แสดงควำม
คิดเห็นในงำนรำชทัณฑ์ 

กิจกรรม 1 บุคคลภำยนอก/สังคม เข้ำร่วม
ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนเพื่อ
สร้ำงควำมโปร่งใสให้สงัคมรับรู้ 
เชื่อถือ ยอมรับ 

- - - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

เรือนจ ำจังหวดั
พะเยำ  

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมสนับสนุนภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบและเฝ้ำระวังกำรทุจริตในภำครัฐ 
1 กิจกรรมกำรพัฒนำและ

ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำร
ร้องเรียนกรณีเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐกระท ำกำรทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ 

เพิ่มจ ำนวนช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียน
กรณีบุคลำกรของส ำนักงำนฯกระท ำกำร
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

ช่อง
ทำงกำร
ร้องเรียน 

 ส ำนักงำนบงัคับคดีจงัหวดัพะเยำ 
มีช่องทำงรับข้อร้องเรียนและกำร
ด ำเนินคดีทุจริตและสำมำรถ
จัดกำรเร่ืองร้องเรียนได้อย่ำง
รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม 

- - - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ส ำนักงำนบงัคับ
คดีจงัหวดัพะเยำ 

2  อบรมเครือขำ่ยเฝ้ำระวัง
และป้องกันกำรทุจริต
กระทรวงวัฒนธรรม 

จ ำนวนผู้เข้ำอบรมเครือข่ำยเฝ้ำระวงั
และป้องกันกำรทุจริตกระทรวง
วัฒนธรรม 

คน 4 1. กำรสร้ำงเครือข่ำยเฝำ้ระวัง
และป้องกันกำรทุจริต 
2. มีควำมเข้ำใจในกำรเฝ้ำระวงั
และป้องกันกำรทุจริต 
3. ร่วมสร้ำงสังคมไม่ทนต่อกำรทุจริต 

- 0.0035 0.0035 0.0021 ส ำนักงำน
วัฒนธรรมจังหวดั

พะเยำ 



ท่ี 
แผนงำน/โครงกำร/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

เป้ำหมำยด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ ์

งบประมำณ(ล้ำนบำท) ผลกำรเบกิจ่ำย 
(ล้ำนบำท) 

หน่วยงำน 
หน่วยนับ 

ปริมำณ
งำน งบบูรณำกำร งบหน่วยงำน รวม 

3 กำรเปิดโอกำสให้
อำสำสมัครคุมประพฤตเิข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทจุริต 

ร้อยละของจ ำนวนอำสำสมัครคุม
ประพฤติเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทจุริต 

ร้อยละ 100 อำสำสมัครคุมประพฤตเิข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 96 

- - - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ส ำนักงำนคุม
ประพฤติจงัหวัด
พะเยำ 

4 กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของ
เครือข่ำยทั้งภำครัฐ/
ภำคเอกชน ร่วมป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทจุริต 
 

ร้อยละที่จัดกิจกรรมตัง้แต่ 1 คร้ังขึ้นไป ร้อยละ 100 มีกำรจัดกิจกรรมกำรมีส่วนร่วม
ของเครือข่ำยทั้งภำครัฐ/
ภำคเอกชน ร่วมป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 

- - - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ส ำนักงำนคุม
ประพฤติจงัหวัด
พะเยำ 

5 กิจกรรมให้ควำมรู้ปลูก
จิตส ำนึกในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทจุริต
ให้กับอำสำสมัครคุม
ประพฤต ิ

ร้อยละที่จัดกิจกรรมตัง้แต่ 1 คร้ังขึ้นไป ร้อยละ 100 มีกำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ปลูก
จิตส ำนึกในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตให้กับ
อำสำสมัครคุมประพฤต ิ

- - - อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ส ำนักงำนคุม
ประพฤติจงัหวัด
พะเยำ 

 
 


