
รายงานผลการด าเนินการ 

ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

สรุปผลการด าเนินงาน 

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

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเชียงรายเมืองมั่นคงและปลอดภัยแบบบูรณาการ  
                          กิจกรรม พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการอ านวยความเป็นธรรมจังหวัดเชียงราย  

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นการชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินฯ ITA ในปีงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด พร้อมทั้งการมอบหมายหน้าที่  
ผู้รับผิดชอบ และการก าหนดกรอบแนวทางในการตอบค าถามการประเมินฯ ITA ให้เป็นไปตามแนวทาง                  
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

กลุ่มเป้าหมาย : คณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดเชียงราย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดส่วนภูมิภาค  

ผลการด าเนินงาน : เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน จังหวัดเชียงรายได้มีค าสั่งที่ ๑๒๐๕/๒๕๖๔ เรื่อง การแต่งตั้งคณะท างานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดเชียงราย 
ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายวรวิทย์  ชัยสวัสดิ์) เป็นประธาน
คณะท างานฯ โดยเมื่อวันที่ 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 



 

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 

  



 

  



 

๒) ผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดเชียงราย 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นการส่งเสริมมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และ                   
เป็นการเพ่ิมช่องทางให้ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จัดท าข้อมูลและด าเนินการ
ตอบแบบประเมิน ITA ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สะดวก รวดเร็วและเรียบร้อย 

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (บุคลากรภายในหน่วยงานจังหวัดเชียงรายทุกระดับ) และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (บุคคล นิติบุคคล เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน ที่เคยมารับบริการหรือ                
มาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ) 

ผลการด าเนินงาน : ๑) จังหวัดเชียงรายได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการส่วนภูมิภาคและกลุ่มงานภายในส านักงาน
จังหวัดเชียงรายทุกกลุ่ม ให้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตามแบบประเมิน ITA                  
(IIT, EIT และ OIT) เพ่ือน าข้อมูลเข้าสู่ระบบออนไลน์ ITAS ของส านักงาน ป.ป.ช. ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
                          ๒) จังหวัดเชียงรายได้จัดท าโปสเตอร์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามรูปแบบที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของจังหวัดเชียงราย www.chiangrai.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



รูปภาพประกอบ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 

๓) ผลการด าเนินงานการเผยแพร่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดเชียงราย 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้เป็นไปตามการขับเคลื่อนการก าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จังหวัดเชียงรายจึงก าหนดมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต เพ่ือให้ส่วนราชการและบุคลากรภาครัฐในจังหวัดเชียงราย ยึดถือและปฏิบัติ 

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของส านักงานจังหวัดเชียงรายทุกคน 

ผลการด าเนินงาน : ส านักงานจังหวัดเชียงราย ได้รวบรวมประกาศจังหวัดเชียงราย (มาตรการ) ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต เ พ่ือด าเนินการประชาสัมพันธ์และ                       
แจ้งให้บุคลากรภายในส านักงานจังหวัดเชียงรายทุกคน ทุกระดับรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
  1) ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
  2) ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  3) ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
  4) ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 
  5) ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   
  6) ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจังหวัดเชียงราย “สุจริต โปร่งใส 
เชียงรายใสสะอาด” 
 

 

 

 

 

 

 

  



รูปภาพประกอบ :  



 

  



 

๔) 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 มีความรู้และความเข้าใจเรื่อง
เสริมสร้างความรู้ และปลุกจิตส านึกในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือเป็นไปตาม
มาตรการการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

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 

  



รูปภาพประกอบ :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมการสร้างความรู้                                                

และปลุกจิตส านึกในการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐฯ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศในการอบรมฯ มผีู้เข้ารว่มการอบรมจากส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย                                        

จ านวน ๓๐๐ คน 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


