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 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตของ
จังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานจังหวัดพะเยา 

ส านักงานจังหวัดพะเยา 





 

การด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการเพื่อการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จังหวัดพะเยา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่
ทนต่อการทุจริต” วันที่ 9 ธันวาคม 2564 
 กลุ่มเป้าหมาย : คณะอนุกรรมกำรกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตจังหวัดพะเยำ จ ำนวน 65 คน 
 ผลการด าเนินงาน : จังหวัดพะเยำ ร่วมกับส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดพะเยำด ำเนินกำรจัดงำน
วันต่อต้ำนคอร์รัปชันสำกล (ประเทศไทย) จังหวัดพะเยำ และกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรกำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตจังหวัดพะเยำ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖5 ในวันพฤหัสบดีท่ี  
๙ ธันวำคม ๒๕๖4 เวลำ ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมภูกำมยำว ช้ัน ๕ ศำลำกลำงจังหวัดพะเยำ กิจกรรม
ประกอบด้วย 

 ๑) กำรกล่ำวเปิดกิจกรรมวันต่อต้ำนคอร์รัปชันสำกล (ประเทศไทย) จังหวัดพะเยำ 
ภำยใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อกำรทุจริต” และมอบนโยบำยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นท่ีจังหวัดพะเยำ โดย รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพะเยำ ในฐำนะประธำนในท่ี
ประชุมฯ 

 2) กำรรับชมวีดีทัศน์ค ำกล่ำวเปิดงำนและกำรประกำศเจตนำรมณ์เนื่องในวันต่อต้ำน
คอร์รัปชันสำกล (ประเทศไทย) โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี 

 ๓) กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตจังหวัดพะเยำ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖5 กิจกรรมวันต่อต้ำนคอร์รัปชันสำกล (ประเทศไทย) 
ช้ีแจงแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( ITA) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 

 ภาพถ่าย 

   
   

 ผลการเบิกจ่าย (ระบุกิจกรรมและจ านวนเงิน) 
กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 

ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืมส ำหรับผู้ท่ีเข้ำร่วมงำน 1,750 
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 1,750 

 ปัญหา/อุปสรรค 
   - ไม่มี -           

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดพะเยา 
 ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     รอบ 6 เดือน       รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม) 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมายด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน/

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์
งบประมาณ(ล้านบาท) ผลการเบกิจ่าย 

(ล้านบาท) 
หน่วยงาน 

หน่วยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการ งบหน่วยงาน รวม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ท่ี 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสว่นเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

1 โครงกำรสง่เสริมและสนับสนุน
กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
จังหวดัพะเยำ 

 คน 300  0.1896 - 0.1896  ส ำนักงำนจังหวัด
พะเยำ  

 

 - กิจกรรมที่ 1 กำรอบรม
สัมมนำเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้
เก่ียวกับกำรป้องกัน 
ปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใหแ้ก่ผู้บริหำร
และเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐ  

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของข้ำรำชกำร
และเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐที่ได้รับ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับ
ระเบียบ กฎหมำยที่เก่ียวข้องกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน กำร
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
และส่วนรวม และระเบยีบพัสดุ 
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ระเบียบ/
วิธีกำรทำงงบประมำณและวิธี
ปฏิบตัิรำชกำรทำงปกครอง 

คน 150 ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
เก่ียวกับระเบยีบ กฎหมำย
ที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์
ทับซ้อน กำรแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ส่วนรวม และระเบียบพัสดุ 
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ระเบียบ/
วิธีกำรทำงงบประมำณและ
วิธีปฏิบตัิรำชกำรทำง
ปกครอง 

0.0961 - 0.0961 0.0961 

 - กิจกรรมที่ 2 กำรอบรม
สัมมนำเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้
เก่ียวกับกำรประเมินควำม
เสี่ยงและแนวทำงในกำร
บริหำรควำมเสี่ยงของกำร
ด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำร
ทุจริต ใหแ้ก่ผู้บริหำรและ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของข้ำรำชกำร
และเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐมีควำมรู้
เก่ียวกับระเบยีบ กฎหมำยที่
เก่ียวข้องกับกำรประเมินควำม
เสี่ยงต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสีย่ง 
รวมทั้งกำรจัดท ำมำตรกำร ระบบ 
หรือแนวทำงในกำรบริหำรควำม
เสี่ยงของกำรด ำเนินงำนที่อำจ
ก่อให้เกิดกำรทุจริต  

คน
  

150 ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
เก่ียวกับระเบยีบ กฎหมำย
ที่เก่ียวข้องกับ 
กำรประเมินควำมเสีย่งต่อ
กำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
และแนวทำงในกำรบริหำร
ควำมเสีย่งของกำร
ด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิด
กำรทุจริต 

0.0961 
  

- 0.0961 0.0961 



 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมายด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน/

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์
งบประมาณ(ล้านบาท) ผลการเบกิจ่าย 

(ล้านบาท) 
หน่วยงาน 

หน่วยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการ งบหน่วยงาน รวม 
 - กิจกรรมที่ 3 กำรอบรม

สัมมนำเพื่อขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำร 
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของ
จังหวดัพะเยำ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนกำร
ประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 

คน 100 ผู้ปฏิบตัิงำนเก่ียวกับกำร
ประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใส ในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
ของส่วนรำชกำรในสงักัด
รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค
ประจ ำจังหวดัพะเยำ มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับ
เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) ที่ส ำนักงำน 
ป.ป.ช. ก ำหนด 

0.0728 - 0.0728 0.0728 ส ำนักงำนจังหวัด
พะเยำ  

 

2 ประชำสัมพันธ์เผยแพร่
ประกำศนโยบำยด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต กำรรับสินบน และ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

จ ำนวนคร้ังในกำรประชำสัมพันธ์
เผยแพร่ประกำศนโยบำยด้ำน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต กำรรับสินบน และ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

คร้ัง 5 - - - - ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ 

ส ำนักงำนจังหวัด
พะเยำ 

3 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำร
เพิ่มประสิทธิภำพกำร 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเจ้ำหน้ำที่ที่
ปฏิบตัิงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรปฏิบตัิงำนเก่ียวกับกำร
ตรวจสอบในเบื้องต้น 

คน 9 เจ้ำหน้ำที่ทีเ่ก่ีวข้องมี
ประสิทธิภำพกำร
ตรวจสอบในเพิ่มขึ้น 

- - - ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ 

ส ำนักงำนพฒันำ
ชุมชนจังหวดั

พะเยำ 

4 โครงกำรประชำสัมพันธ์กำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

ประชำชนและเยำวชน
กลุ่มเป้ำหมำยรับรู้และเข้ำใจ มี
ควำมเชื่อม่ันในข้อมูล ข่ำวสำร 
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและข ำข้อมูลที่
ได้รับไปใช้ประโยชน์ 

ตอน 1 ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยมี
จิตส ำนึก ตระหนักรู้ และ
ให้ควำมร่วมมือในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและช่วย
สอดส่องดูแลเพื่อให้ทุกภำค
ส่วนด ำเนินงำนด้วยคำวม
โปร่งใส 

- 0.0100 0.0100 ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ 

ส ำนักงำน
ประชำสัมพันธ ์
จังหวดัพะเยำ 



 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมายด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน/

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์
งบประมาณ(ล้านบาท) ผลการเบกิจ่าย 

(ล้านบาท) 
หน่วยงาน 

หน่วยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการ งบหน่วยงาน รวม 
5 ผลิตดิจิทัลโพสต ์ - โพสต ์ 3 - - - - ด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จ 

ส ำนักงำน
ประชำสัมพันธ ์
จังหวดัพะเยำ 

6 โครงกำรวติำมินสมองของกรม
บังคบัคด ี

ร้อยละควำมรู้ควำมเข้ำใจของ
เด็กและเยำวชนที่เข้ำร่วม
กิจกรรม 

1 ภำค
เรียน 

4 เด็กและเยำวชนมี
พฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 

- - - ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ 

ส ำนักงำนบงัคับ
คดีจงัหวดัพะเยำ 

7 โครงกำรส ำนักงำนบงัคับคดีใส
สะอำด 

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
ส ำนักงำนบงัคับคดีใสสะอำด 
 

- - บุคลำกรของส ำนักงำน
บังคบัคดีจังหวัดพะเยำ
ได้รับกำรปลูกฝงัคุณธรรม
จริยธรรมตำมแนวทำง
ประมวลจริยธรรม 

- - - ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ 

ส ำนักงำนบงัคับ
คดีจงัหวดัพะเยำ 

8 กิจกรรมปรับปรุงกระบวนงำน
บริหำรจัดกำรข้อร้องเรียน
กรณีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท ำ
กำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

ส ำนักงำนบงัคับคดีจงัหวดัพะเยำ 
สำมำรถสง่รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบข้อเทจ็จริง กรณีมีกำร
ร้องเรียนเก่ียวกับกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใหแ้ก่หน่วยงำนที่
เก่ียวข้องได้ภำยในเวลำ 

- - ส ำนักงำนสำมำรถจัดกำร
ข้อร้องเรียนและกำร
ด ำเนินคดีทุจริตมีควำม
รวดเร็ว เป็นธรรม และ
โปร่งใส 
 

- - - ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ 

ส ำนักงำนบงัคับ
คดีจงัหวดัพะเยำ 

9 กิจกรรมกำรพัฒนำและ
ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำ
ร้องเรียนกรณีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
กระท ำกำรทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบ 

เพิ่มจ ำนวนช่องทำงกำรรับเร่ือง
ร้องเรียนกรณีบุคลำกรของ
ส ำนักงำนฯกระท ำกำรทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ 

ช่อง
ทำงกำร
ร้องเรียน 

 ส ำนักงำนบงัคับคดีจงัหวดั
พะเยำ มีช่องทำงรับข้อ
ร้องเรียนและกำรด ำเนินคดี
ทุจริตและสำมำรถจดักำร
เร่ืองร้องเรียนได้อย่ำง
รวดเร็ว โปร่งใส และเป็น
ธรรม 

- - - ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ 

ส ำนักงำนบงัคับ
คดีจงัหวดัพะเยำ 

10 ประชุมชี้แจง ติดตำมและ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ
คณะท ำงำนกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ 
(ITA) สสจ.พะเยำ 
 

หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมิน ITA 

คร้ัง  3 - - - - ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ 

ส ำนักงำน
สำธำรณสุข 

จังหวดัพะเยำ 



 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมายด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน/

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์
งบประมาณ(ล้านบาท) ผลการเบกิจ่าย 

(ล้านบาท) 
หน่วยงาน 

หน่วยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการ งบหน่วยงาน รวม 
11  ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนดำ้น

คุณธรรมและจริยธรรม  
 

หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมิน ITA 

คร้ัง  3 - - - - ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ 

ส ำนักงำน
สำธำรณสุข 

จังหวดัพะเยำ 
12  อบรมเครือขำ่ยเฝ้ำระวังและ

ป้องกันกำรทุจริตกระทรวง
วัฒนธรรม 

จ ำนวนผู้เข้ำอบรมเครือข่ำยเฝ้ำ
ระวังและป้องกันกำรทุจริต
กระทรวงวัฒนธรรม 

คน 5 1. กำรสร้ำงเครือข่ำยเฝำ้
ระวังและป้องกันกำรทุจริต 
2. มีควำมเข้ำใจในกำรเฝ้ำ
ระวังและป้องกันกำรทุจริต 
3. ร่วมสร้ำงสงัคมไม่ทนต่อ
กำรทุจริต 

- 0.0049 0.0049 0.0049 ส ำนักงำน
วัฒนธรรมจังหวดั

พะเยำ 

13  โครงกำรขับเคลื่อนคุณธรรม 
จริยธรรมและปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อต้ำน
ทุจริตของส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดพะเยำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564 

จ ำนวนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงเข้ำ
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมของข้ำรำชกำร
อย่ำงน้อย 4 คร้ัง 

คน 19 บุคลำกรในส ำนักงำนมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเร่ือง
คุณธรรมจริยธรรมและ
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีง
และร่วมกันต่อต้ำนกำร
ทุจริตในทุกรูปแบบ 

- - - ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ 

ส ำนักงำน
อุตสำหกรรม 
จังหวดัพะเยำ 

 

 โครงกำรพะเยำมีสขุด้วยหลัก
พุทธธรรม 

จ ำนวนร้อยละของผู้เข้ำร่วม
โครงกำรฯ 

คน 100 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้ใช้
หลักธรรมในกำรด ำเนิน
ชีวิตประจ ำวันและปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมในกำร
ป้องกันกำรทุจริต 
 

- 0.1904 0.1904 0.1904 ส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำ
จังหวดัพะเยำ 

 

14 ประชำสัมพันธ์ / เผยแพร่
ประกำศนโยบำย ป้องกันกำร
รับสินบน มำตรกำรควำม
โปร่งใสในกำรจัดซ้ือจดัจ้ำง 
ตำม พรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560 

จ ำนวนคร้ังในกำรเผยแพร่
ประกำศตำม พรบ.กำรจัดซ้ือจดั
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560 

คร้ัง 12 ประชำชนทั่วไปรับรู้ถงึ
ข้อมูลนโยบำยป้องกันกำร
รับสินบน มำตรกำรควำม
โปร่งใสในกำรจัดซ้ือจดัจ้ำง
ของส ำนักงำนประกันสังคม 

- - - ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ 

ส ำนักงำน
ประกันสังคม 
จังหวดัพะเยำ 

  



 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมายด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ(ล้านบาท) ผลการ
เบิกจ่าย 

(ล้านบาท) 
หน่วยงาน หน่วย

นับ 
ปริมาณงาน งบบูรณาการ 

งบ
หน่วยงาน 

รวม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
กลยุทธ์ท่ี 3 สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตท้ังในระดับชาติและท้องถิ่น 

1 งำนวันต่อตำ้นคอร์รัปชันสำกล 
(ประเทศไทย) ภำยใต้แนวคดิ 
“Zero Tolerance คนไทยไม่
ทนต่อกำรทุจริต” 

จ ำนวนคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทจุริตประจ ำ
จังหวดัเขำ้ร่วมกิจกรรม 

คน 75 คณะอนุกรรมกำรกำร
ด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตจังหวัด
พะเยำร่วมกันเจตนำรมณ์เน่ือง
ในวันต่อต้ำนคอร์รัปชันสำกล 
(ประเทศไทย) 
 
 

0.0300 - 0.0300 0.0024 ส ำนักงำนจังหวัด
พะเยำ 

2 กำรก ำกับและตดิตำมผลกำร
ปฏิบตัิรำชกำรในหน้ำที่ปลดัจงั
หัวดพะเยำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

อ ำเภอที่เขำ้ร่วมกำรก ำกับและ
ติดตำมผลกำรปฏิบตัิงำนด้วยควำม
สุจริตโปรง่ใสตรวจสอบได ้

อ ำเภอ 9 กรมกำรปกครองสำมำรถน ำ
สรุปรำยงำนข้อเท็จจริงจำก
จังหวดัไปพิจำรณำสนับสนุนใน
ด้ำนต่ำงๆ อ ำเภอต่อไป 
 
 

- - - ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ที่ท ำกำรปกครอง
อ ำเภอเชยีงค ำ 

 

3 กำรขับเคลื่อนโครงกำรส ำคญั
ของกรมกำรปกครอง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 (10 
flagships for Dopa New 
Normal 2021) ประเด็น
อ ำเภอคุณธรรม 

1. อ ำเภอมีกำรประกำศเจตนำรมณ์
ก ำหนดคุณธรรมเป้ำหมำย “ปัญหำ
ที่อยำกแก้” และ “ควำมดีที่อยำก
ท ำ” และมีกำรจดัตัง้คณะกรรมกำร
ในกำรด ำเนินงำนสง่เสริมคุณธรรม
ของอ ำเภอ 
2. แผนสง่เสริมอ ำเภอคุณธรรม
ได้รับกำรบรรจุเป็นส่วนหน่ึงของ
ยุทธศำสตร์จงัหวดัและอ ำเภอมีกำร
ประกำศยกย่องเชดิชูผูท้ ำควำมด ี
หรือบุคคล ชุมชน องค์กรคุณธรรม 
 

อ ำเภอ 9 ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ มีคุณธรรม 
จริยธรรมในกำรท ำงำนและกำร
ใช้ชีวิต 
 
 
แผนกำรส่งเสริมอ ำเภอ
คุณธรรมได้มีกำรน ำมำปรับใช้
เป็นรูปธรรมและมีกำรยกย่อง
เชิดชผูู้ท ำควำมด ีบุคคล ชุมชน 
องค์กร 

- -  - ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ที่ท ำกำรปกครอง
จังหวดัพะเยำ 

 



 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมายด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ(ล้านบาท) ผลการ
เบิกจ่าย 

(ล้านบาท) 
หน่วยงาน หน่วย

นับ 
ปริมาณงาน งบบูรณาการ 

งบ
หน่วยงาน 

รวม 

4 รณรงค์เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ข้อมูลควำมรู้เก่ียวกับกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบงัคับ วินัย
ข้ำรำชกำร ประมวลจริยธรรม
และจรรยำขำ้รำชกำร 

จ ำนวนคร้ังที่มีกำรรณรงค์เผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลควำมรู้เก่ียวกับ
กฎหมำย ระเบยีบ ข้อบังคับ วินัย
ข้ำรำชกำร ประมวลจริยธรรมและ
จรรยำข้ำรำชกำร 

คร้ัง 4 - - - - ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ส ำนักงำนป้องกันและ
บรรเทำ 

สำธำรณภยัจังหวัด
พะเยำ 

5 สนับสนุนกำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมสุจริตต่อต้ำนกำร
ทุจริตในหน่วยงำน “ชมรม 
STRONG สสจ.พะเยำโปร่งใส 
มีธรรมำภิบำล” 

หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมิน ITA 

คร้ัง  3 - - - - ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุข 
จังหวดัพะเยำ 

6 ประชำสัมพันธ์ ปลูกจติส ำนึก
ค่ำนิยมคณุธรรมและสร้ำงวินัย
แก่ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที ่

ร้อยละของเจำ้หน้ำที่ได้รีบควำมรู้ 
ควำมเขำ้ใจ กำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 

คน 17 ข้อรำชกำรและเจำ้หน้ำที่ใน
หน่วยงำนประพฤติปฏิบตัิตน
ตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม
และมีคำวมซ่ือสตัย์สุจริต และ
ให้มีจรรยำและค่ำนิยมทีด่ีใน
กำรปฏิบตัิหน้ำที่ เพื่อป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทจุริต 
ประพฤติมิชอบ ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและเป็น
มำตรกำรในกำรต่อตำ้นกำร
ทุจริต 

- - - ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ส ำนักงำนประกันสังคม 
จังหวดัพะเยำ 

7 ประชุมเน้นย้ ำให้เจำ้หน้ำที่ใน
สังกัดปฏิบตัิหน้ำที่ในควำม
รับผิดชอบด้วยควำมซ่ือสตัย์
สุจริต ไม่เอ้ือประโยชน์ให้แก่
บุคคล กลุ่มบคุคลหรือ
หน่วยงำนในเป็นกำรเฉพำะ 

ร้อยละของผู้เข้ำร่วมประชุมไดท้รำบ
แนวทำงในกำรปฏิบัตงิำนเกิด
จิตส ำนึกเร่ืองกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

คน 17 ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำทีข่อง
หน่วยงำนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เร่ืองวินัย เกิดจติส ำนึกเร่ืองกำร
ป้องกันผละประโยชน์ทับซ้อน 

- - - ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ส ำนักงำนประกันสังคม 
จังหวดัพะเยำ 

 


