
หน่วยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการ งบสว่น
ราชการ

รวม
งบประมาณ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1 การบริหารความเส่ียง (แนวคิดการ
บริหารความเส่ียง แนวทางการ
ประเมนิความเส่ียงการบริหารความ
เส่ียงแบบบูรณาการ) และ
การควบคุมภายใน

คน 100 ๑๐๕,๗๐๐ ๑๐๕,๗๐๐ ร้อยละของขา้ราชการ ลูกจา้ง 
พนักงานของรัฐ ภาคเอกชน 
ประชาสังคม จงัหวดัเชยีงราย 
มคีวามรู้และเขา้ใจเร่ืองการบริหาร
ความเส่ียง (แนวคิดการบริหาร
ความเส่ียง แนวทางการประเมนิ
ความเส่ียง การบริหาร
ความเส่ียงแบบบูรณาการ) และ
การควบคุมภายใน ไปปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานเพิ่มขึ้น

100 คน บุคลากรมคีวาม
ตระหนักรู้ถงึการ
สร้างจติส านึก 
ให้มคุีณธรรม 
จริยธรรมและ
ปฏิบัติงานด้วย
ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
มจีติส านึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 
ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอยา่งที่ดี
แกป่ระชาชน

/ ส านักงาน
จงัหวดัเชยีงราย

2 อบรมเสริมสร้างความรู้และปลุก
จติส านึกในการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 เพื่อ
ป้องกนัการทุจริตภาครัฐ

คน 300 ๒๐๗,๘๐๐ ๒๐๗,๘๐๐ ร้อยละของขา้ราชการ ลูกจา้ง 
พนักงานของรัฐ ภาคเอกชน
ประชาสังคม จงัหวดัเชยีงราย 
มคีวามรู้และความเขา้ใจเร่ือง
เสริมสร้างความรู้และปลุกจติส านึก
ในการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 เพื่อป้องกนั
การทุจริตภาครัฐเพิ่มมากขึ้น

300 คน บุคลากรมคีวาม
ตระหนักรู้ถงึการ
สร้างจติส านึก 
ให้มคุีณธรรม 
จริยธรรมและ
ปฏิบัติงานด้วย
ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
มจีติส านึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 
ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอยา่งที่ดี

/ ส านักงาน
จงัหวดัเชยีงราย

ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารดา้นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน จงัหวดัเชียงราย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2564 (ลา้นบาท)เป้าหมายด าเนินงาน
ตวัชี้วดั ผลลพัธ์

ระยะเวลาด าเนินการ
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : ลา้นบาท)

ค่าเป้าหมาย



หน่วยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการ งบสว่น
ราชการ

รวม
งบประมาณ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารดา้นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน จงัหวดัเชียงราย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2564 (ลา้นบาท)เป้าหมายด าเนินงาน
ตวัชี้วดั ผลลพัธ์

ระยะเวลาด าเนินการ
(ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : ลา้นบาท)

ค่าเป้าหมาย

3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ระเบียบ
กระทรวงการคลังวา่ด้วยการจดัซ้ือ
จดัจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560"

คน 400 256,000  256,000  ผู้เขา้รับการอบรมไมน่้อยกวา่
ร้อยละ 80

400 คน ผู้เขา้รับการอบรม
สามารถน าความรู้
ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

/ ส านักงาน
จงัหวดัเชยีงราย



รายงานผลการด าเนินการ 

ตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สรุปผลการด าเนินงาน 

๑) ผลการด าเนินงานกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (แนวคิดการบริหารความเสี่ยง แนวทางการประเมิน
ความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ) และการควบคุมภายใน 

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเชียงรายเมืองมั่นคงและปลอดภัยแบบบูรณาการ  
                          กิจกรรม พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการอ านวยความเป็นธรรมจังหวัดเชียงราย  

วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของรัฐ ในจังหวัดเชียงราย มีความรู้และความเข้าใจ
เรื่องการบริหารความเสี่ยง (แนวคิดการบริหารความเสี่ยง แนวทางการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง
แบบบูรณาการ) และการควบคุมภายใน ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น 

งบประมาณที่ใช้ : ๑๐๕,๗๐๐ บาท 

กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑๐๐ คน 

ผลการด าเนินงาน : ไม่ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

 

 

 

 

  



 

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 : ต้องมีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 อาจจะท าให้มีผู้เข้าร่วมอบรมไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้  

อุปสรรค : ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ : ไม่มี  



รูปภาพประกอบ :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมการสร้างความรู้                                                

และปลุกจิตส านึกในการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐฯ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศในการอบรมฯ มผีู้เข้ารว่มการอบรมจากส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย                                        

จ านวน ๓๐๐ คน 



  



 

๓) ผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ             
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” 

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” 

วัตถุประสงค์ : บุคลากรภาครัฐ ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์              
ในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 

งบประมาณที่ใช้ : ๒๕๖,๐๐๐ บาท 

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

ผลการด าเนินงาน : ไม่ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


