
รายงานผลการด าเนินการ 

ตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สรุปผลการด าเนินงาน 

๑) ผลการด าเนินงานกิจกรรมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจ าจังหวัดเชียงราย 
และการประชุมคณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตจังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัด
เชียงราย 

กิจกรรม : ส านักงานจังหวัดเชียงราย ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดเชียงราย 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือแสดงเจตจ านงและการให้ความส าคัญในเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริต  ด้วยการใช้กลไก
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และเป็นกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายและแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของจังหวัดเชียงราย ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กลุ่มเป้าหมาย : หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดส่วนภูมิภาคและคณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงราย จ านวน ๕๐ คน 

ผลการด าเนินงาน : ส านักงานจังหวัดเชียงราย ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดเชียงราย  จัดงาน                        
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจ าจังหวัดเชียงราย และการประชุมคณะอนุกรรมการการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชี ยงราย ในวันที่ ๙ ธันวาคม 
๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงราย เป็นประธานฯ เพ่ือแสดงเจตจ านงและการให้ความส าคัญในเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริต                
ด้วยการใช้กลไกประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และเป็นกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย                 
และแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของจังหวัดเชียงราย ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ปัญหา : ด้านสถานที่จัดงาน และมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

อุปสรรค : ไม่มี 

 

 

 



รูปภาพประกอบ :  

 

 

 

 

 

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฯ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒) ผลการด าเนินงานกิจกรรมอบรมสร้างความรู้และปลุกจิตส านึกในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อป้องกันการทุจริตภาครัฐ  ในวันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรม
เชียงราย แกรนด์รูม อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเชียงรายเมืองมั่นคงและปลอดภัยแบบบูรณาการ  
                          กิจกรรม พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการอ านวยความเป็นธรรมจังหวัดเชียงราย  

วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของรัฐ ในจังหวัดเชียงราย มีความรู้และความเข้าใจ
เรื่องเสริมสร้างความรู้ และปลุกจิตส านึกในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือป้องกัน
การทุจริตมากขึ้น 

งบประมาณที่ใช้ : ๑๔๑,๕๔๘ บาท 

กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค อ าเภอทุกอ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดเชียงราย รวมทั้งสิ้น จ านวน ๓๐๐ คน 

ผลการด าเนินงาน : เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย                
ได้เป็นประธานเปิดการอบรมการสร้างความรู้และปลุกจิตส านึกในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือป้องกันการทุจริตภาครัฐ ณ โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
โดยมีนายกฤษณะ พินิจ หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน                  
การอบรมฯ ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต              
ในหน่วยงานภาครัฐและการบริหารความเสี่ยงการทุจริต” วิทยากรโดย นายทวีศักดิ์ นันทะพงษ์ ผู้แทนจาก
ส านักงานป้องกันและราบปรามการทุจริตภาครัฐ เขต ๕ และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ 
“พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยากรโดย นางนิภาพร เผ่ากันทะ 
และนางสาวภัทรชดา ศรีอ้วน จากส านักงานคลังจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นการด าเนินการตามนโยบายและแผน             
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐของหน่วยงานภายในจังหวัดเชียงรายทุกภาคส่วน ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส และความตระหนักรู้
ในเรื่องการป้องกันการทุจริต 

ปัญหา : มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 อาจจะท าให้มีผู้เข้าร่วมอบรมไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้  

อุปสรรค : ไม่มี 

 

 

 

 



 

รูปภาพประกอบ :  

 

 

 

 

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมการสร้างความรู้                                                

และปลุกจิตส านึกในการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐฯ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

บรรยากาศในการอบรมฯ มผีู้เข้ารว่มการอบรมจากส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย                                        

จ านวน ๓๐๐ คน 

  



๓) ผลการด าเนินงานกิจกรรมการอบรมการเสริมสร้างความรู้แก่ส่วนราชการ ผู้ประสานงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ในวันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเชียงรายเมืองมั่นคงและปลอดภัยแบบบูรณาการ  
                          กิจกรรม พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการอ านวยความเป็นธรรมจังหวัดเชียงราย  

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นการชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินฯ ITA ในปีงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด พร้อมทั้งการมอบหมาย
หน้าที่และการก าหนดกรอบแนวทางในการตอบค าถามการประเมินฯ ITA ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เป็นการด าเนนิการตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือลดและป้องกันการทุจริต และ
การประพฤติมิชอบของภาครัฐ 

งบประมาณที่ใช้ : ๑๕,๓๐๐ บาท 

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดส่วนภูมิภาค คณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส               
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดเชียงราย รวมทั้งสิ้น
จ านวน ๗๐ คน 

ผลการด าเนินงาน : เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย                
เป็นประธานเปิดการเสริมสร้างความรู้แก่ส่วนราชการ ผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                   
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น ๓ 
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีนายลิขิต มีเสรี ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัด
เชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานการอบรมฯ ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อ                  
“แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (More Open, More Transparent)” วิทยากรโดย ผศ.ดร. ประยูร อิมิวัตร์                    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และในช่วงบ่ายเป็นการประชุม                  
เพ่ือมอบนโยบาย จากนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและการมอบหมายหน้าที่ และก าหนด
กรอบแนวทางในการตอบค าถามการประเมิน ITA รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะและ               
ตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมการอบรม 

ปัญหา : การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องมมีาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

อุปสรรค : ไม่มี 

  



รูปภาพประกอบ :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมการสร้างความรู้                                                

และปลุกจิตส านึกในการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐฯ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

นายลิขิต มีเสรี ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

ของการจัดการอบรมฯ และ ผศ.ดร. ประยูร อิมิวัตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวิทยากร 

  



 

  



๔) ผลการด าเนินงานกิจกรรมจัดการอบรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ 
(Contact Point) จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการเชียงรายเมืองม่ันคง
และปลอดภัยแบบบูรณาการ กิจกรรมย่อยการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเครือข่ายศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
เชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมพิมานอินน์   
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเชียงรายเมืองมั่นคงและปลอดภัยแบบบูรณาการ  
                         กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเครือข่ายศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงราย ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและเทคนิคการจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์      
และเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด/อ าเภอ และหน่วยงานเครือข่าย 

งบประมาณที่ใช้ : 480,000 บาท 

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 12๐ คน ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการ ผู้น าองค์การปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าท่ีศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอทุกอ าเภอ 

ผลการด าเนินงาน : ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้จากวิทยากร เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ        
ของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและเทคนิคการจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ และเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การท างานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด/อ าเภอ และหน่วยงานเครือข่าย  สามารถสร้างกระบวนการท างานร่วมกัน    
อย่างบูรณาการ 

ปัญหา : มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 อาจจะท าให้มีผู้เข้าร่วมอบรมไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้  

อุปสรรค : ไม่มี 

รูปภาพประกอบ : 

 

 



 

 

 

 

 


