
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ด้านการป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กระทรวงมหาดไทย (จังหวัดล าพนู) รอบ 12 เดือน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จังหวัดล ำพูน 













       ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ

หน่วยนับ ปริมาณงาน
1 โครงการเข้าวัดท าบุญส่งเสริม

คุณธรรมน าใจต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน

1 บุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

ไม่ใช้งบประมาณใน
การด าเนินงาน

กลุ่มยุทธศาสตร์
และแผนงาน

ผู้รายงาน: ว่าท่ีร้อยโทสัณฐภัทร เด่ียววานิช
ต าแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์: 0947399598

ท่ี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลการเบิกจ่าย

(ล้านบาท)

จ านวนคร้ังในการเข้า
วัดท าบุญของบุคลากร

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดล าพูน (รอบ 12 เดือน)

หน่วยงาน ส านักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดล าพูน
ตัวช้ีวัด เป้าหมายด าเนินงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ



หน่วยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย
1 โครงการจัดต้ังศูนย์

ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ในส านักงาน
พัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
ล าพูน

จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบในรูปแบบขอชมม 
เพ่ือเสริมสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะ
และทักษะในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

ศูนย์  1 ศูนย์ 1.เป็นการเปิดช่องทางการรับ
ข่าวสารการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของส านักงานฯ 2. 
บุคลากรในหน่วยงานมีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานและมี
ทักษะด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

 -  -  - สนง.พมจ.ลพ

2 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต
คอรัปช่ัน ประจ าปี 
2565(สภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัดล าพูน/
บ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดล าพูน)

1. กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ
 เก่ียวกับการเฝ้าระวังการปราบปราม
การทุจริตคอรัปช่ัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80
 2.กลุ่มเป้าหมายมีความตระหนัก 
ค่านิยมในความซ่ือสัตย์สุจริต และการ
มีส่วนร่วม ในการป้องกันแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอรัปช่ัน เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 60
3. กลุ่มเป้าหมายได้แสดงศักยภาพเชิง
บวก กล้าคิด กล้าแสดงออก อย่าง
สร้างสรรค์อย่างน้อย ร้อยละ 80

คน 50 1. เด็กและเยาวชน มีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับ การเฝ้า
ระวังการปราบปรามการทุจริต
คอรัปช่ัน
2. เด็กและเยาวชนมีความ
ตระหนัก ค่านิยมในความ
ซ่ือสัตย์สุจริต และการมีส่วนร่วม
 ในการป้องกันแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตคอรัปช่ัน
3. เด็กและเยาวชนได้แสดง
ศักยภาพเชิงบวก กล้าคิด กล้า
แสดงออก  อย่างสร้างสรรค์

 - 35,000 35,000 บ้านพักเด็ก
และครอบครัว
จังหวัดล าพูน

หมายเหตุ : ขอให้กรอกข้อมูล 1 แถวช่อง EXCEL ต่อ 1 แผน/โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รายงาน :นายมลวรรษ สร้อยมะลิลา

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ต าแหน่ง :นิติกร
ไม่มี เบอร์โทรศัพท์ : 053-511188

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
หน่วยงาน ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน

ท่ี
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม
ตัวช้ีวัด เป้าหมายด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ
งบประมาณ (หน่วย : บาท)

หมายเหตุ









หน่วยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย
1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร ระบบส่งเสริมการเกษตร
การจัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร
เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับ
อ าเภอ (District Workshop
 : DW)

เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร
สามารถใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร
ไปขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตร
ให้บรรลุตามเป้าหมาย

คน 96 เจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตรจังหวัด 
จ านวน 96 คน ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถและมีความพร้อม
ในการให้บริการงานส่งเสริมการเกษตร

22,200 22,200

ผู้รายงาน : นางสาวอุบลวรรณ  รักษ์ธรรม
ต าแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 081 7166847

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย (จังหวัดล าพูน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
หน่วยงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน

ท่ี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมายด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ
งบประมาณ (หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

หมายเหตุ : ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดล ำพูน จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรด ำเนินส่งเสริมกำรเกษตรในระดับอ ำเภอ เพ่ือให้เจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมกำรเกษตรของจังหวัด และอ ำเภอ ได้ร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินงำนส่งเสริม

กำรเกษตรท่ีประสบควำมส ำเร็จ ก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำน กำรติดตำม นิเทศงำน พร้อมท้ังกำรสนับสนุนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้เกษตรอ ำเภอ นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรในจังหวัด/อ ำเภอ แลกเปล่ียนเรียนรู้

งำนวิชำกำรเกษตรต่ำงๆ (เฉพำะด้ำน) แลกเปล่ียนประสบกำรณ์ กำรแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนแผนงำนโครงกำร และปัญหำของเกษตรกร 

    ท้ังน้ีมีกำรให้ควำมรู้เก่ียวกับระเบียบต่ำงๆท่ีเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำน และมำตรกำรด้ำนกำรใช้จ่ำยภำครัฐ กับเจ้ำหน้ำท่ีทุกระดับ ดังน้ี 

    1) พระรำชบัญญัติจัดซ้ือจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

    2) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

    3) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำนและกำรประชุมระหว่ำงประเทศ พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2555)

    4) พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ .ศ. 2562 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 9 พ.ศ. 2560)

    5) หนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ กรมบัญชีกลำง ท่ี กค. (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันท่ี 31 มกรำคม 2565 เร่ือง อนุมัติยกเว้นและก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติตำมกฏกระทรวงก ำหนดพัสดุ

และวิธีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุท่ีรัฐต้องกำรส่งเสริมสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563

    6) ค ำส่ังจังหวัดล ำพูน ท่ีเก่ียวข้อง

 บุคคลเป้ำหมำยได้แก่ เกษตรจังหวัด หัวหน้ำกลุ่มทุกกลุ่ม/หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรท่ัวไป เกษตรอ ำเภอทุกอ ำเภอ นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรทุกระดับ และพนักงำนรำชกำร ท้ังจังหวัดและอ ำเภอ รวมท้ังส้ิน 96 คน 

โดยได้จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับอ ำเภอ จ ำนวน 3 คร้ัง ดังน้ี  คร้ังท่ี 1 จัดวันท่ี 14 พฤศจิกำยน 2564   คร้ังท่ี 2 จัดวันท่ี 22 เมษำยน 2565   และคร้ังท่ี 3 จัดวันท่ี 22 กรกฎำคม 2565











หน่วยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย
1 โครงการองค์กรผาสุก โครงการ 1 จากกิจกรรมท้ังหมด  -  -  -
2 10 กิจกรรมย่อย 

3 ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว

4
5
...

หมายเหตุ : ขอให้กรอกข้อมูล 1 แถวช่อง EXCEL ต่อ 1 แผน/โครงการ/กิจกรรม 

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
..........................ไม่มี.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

ผู้รายงาน : 

ต าแหน่ง : 

เบอร์โทรศัพท์ : 

นางอ าไพ  เกษมพิทักษ์พงค์

นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ

081-9807536

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย (จังหวัดล าพูน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
หน่วยงาน ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดล าพูน

ท่ี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมายด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ
งบประมาณ (หน่วย : บาท)

หมายเหตุ





หน่วยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย
1 โครงการเตรียมความพร้อมในการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนราชการส่วนภูมิภาค 
และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจังหวัดล าพูน ได้รับ
การอบรม ITA ไม่ต่ ากว่า 
150 คน

คน 150 ส่วนราชการส่วนภูมิภาค 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จังหวัดล าพูน มีความพร้อมใน
การประเมิน ITA

53,200 53,200

หมายเหตุ : ขอให้กรอกข้อมูล 1 แถวช่อง EXCEL ต่อ 1 แผน/โครงการ/กิจกรรม 

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
..........................ไม่มี.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

ผู้รายงาน : นางสาวจิดาภา  ป้อมป้อง

ต าแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ

เบอร์โทรศัพท์ : 088-5479256

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย (จังหวัดล าพูน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
หน่วยงาน .........ส านักงานจังหวัดล าพูน.........................

ท่ี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมายด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ
งบประมาณ (หน่วย : บาท)

หมายเหตุ



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดล าพูน (รอบ 12 เดือน)

หน่วยนับ ปริมาณงาน

การปรับปรุงระบบการจัดซ้ือจัดจ้างให้มี จ านวนการร้องเรียน คร้ัง 2 ปราศจากเร่ืองร้องเรียนในระบบการจัดซ้ือ

ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ การจัดช้ือจัดจ้าง จัดจ้างของท่ีท าการปกครองจังหวัดล าพูน

เป็นร้อยละศูนย์

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและ จ านวนช่องทาง ช่องทาง 2 ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีจ าเป็น

ด าเนินการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร

สร้างช่องทางการรับแจ้ง จ านวนช่องทางท่ี ช่องทาง 3 มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูลเบาะแส/เร่ือง

ข้อมูลเบาะแส/เร่ืองร้องเรียน ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ร้องเรียนในพ้ืนท่ีและประชาชนรับทราบ

การทุจริต  การปฏิบัติหน้าท่ี หรือประชาชนใน ช่องทางดังกล่าว

โดยมิชอบให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พ้ืนท่ีได้รู้จักช่องทาง

และประชาชนได้รับทราบ การร้องเรียน

การทุจริต

ผู้รายงาน                             
             (นายชาตรี  กิตติธนดิตถ์)
                    ปลัดจังหวัดล าพูน

หน่วยงาน :  ท่ีท าการปกครองจังหวัดล าพูน 

1

- - -

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ี
งบบูรณาการ

ปีงบประมาณ  (หน่วย : บาท)เป้าหมาย
ด าเนินงานตัวช้ีวัด ผลการก าเนินงาน/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ

งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย

2

3

- - -

- - -



หน่วยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย
1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ี
พัฒนาชุมชน ให้มีความโปร่งใส 
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ ผ่านระบบ Cisco Webex
 Meetings

1.ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดได้ขับเคล่ือน
กิจกรรมริเร่ิมโดยการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน     
2. ร้อยละ 80           
ของผู้เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการมีความรู้ความ
เข้าใจสามารถน าไปปรับใช้
ในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 คน 56 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานท่ีมีความโปร่งใส ปราศจาก
การทุจริตประพฤติ มิชอบและเป็นผู้น า
การเปล่ียนแปลงสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อ
การทุจริต

12,080 12,080

2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการ
เครือข่ายกองทุนชุมชนในงาน
พัฒนาชุมชน ให้มีความโปร่งใส 
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ

1.ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดได้ขับเคล่ือน
กิจกรรมริเร่ิมโดยการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน     
2. ร้อยละ 80           
ของผู้เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการมีความรู้ความ
เข้าใจสามารถน าไปปรับใช้
ในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

คน 40 คณะกรรมการกองทุนชุมชน มีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานกองทุนให้
เกิดความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

35,000 35,000

หมายเหตุ : ขอให้กรอกข้อมูล 1 แถวช่อง EXCEL ต่อ 1 แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รายงาน : …นางชลิตสา.……เป่ียมสุขศรีชัย…………………………….
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

เบอร์โทรศัพท์ : …………………………………095-6766648
ต าแหน่ง :นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย (จังหวัดล าพูน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
หน่วยงาน .....ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดล าพูน...........................................

ท่ี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมายด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ งบประมาณ (หน่วย : บาท)

หมายเหตุ



 
สรปุผลการด าเนนิโครงการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มภาคประชาชนในการสรา้งความโปร่งใสและปอ้งกนัการทจุรติประพฤตมิชิอบ (ส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัล าพนู) 

 
1) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ (หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่
สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต) 

“ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ วันที่ 10 สิงหาคม  2565 ผ่านระบบ Cisco Webex 
Meetings” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัน/เวลา/สถานที่ด าเนนิกิจกรรม.............วันที่ 10 สิงหาคม 2565  ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. 
 ณ ห้องประชุมอนนัตยศ ชัน้ 4 ศาลากลางจังหวัดล าพูน อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน........ 
ชื่อวทิยากร......นายณัฎฐ.์....วิศิษฎ์ยิ่งเจริญ.......ต าแหน่ง..เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการพิเศษ........... 
.หน่วยงาน.....ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวดัล าพูน............................................... 
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน..........56...................คน 
 
 
 
 

 
 

 

 

  



 
 
 
2) กิจกรรมจัดท าสื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

3)แบบสรุปกิจกรรมริเร่ิมระดับจังหวัดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบโดยการมีส่วนร่วมภาคประชาชน   

การประชุมเชงิปฏบิตัิการเพือ่สง่เสรมิความรู้ ความเข้าใจในการปฏบิตัิงานแก่คณะกรรมการเครอืขา่ยกองทนุชมุชนในงานพฒันาชมุชน ใหม้คีวามโปร่งใส ปราศจากการทจุรติประพฤตมิชิอบ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
วัน/เวลา/สถานที่ด าเนนิกิจกรรม.............วันที่ 11  สิงหาคม 2565  ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น. 
 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดล าพูน อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน........ 
ชื่อวทิยากร......นางสาวดรุณี.....สมบุญโสด.......ต าแหน่ง..เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการ........... 
.หน่วยงาน.....ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวดัล าพูน............................................... 
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน..........40...................คน 
 
 
 
 

  

 
 

  



   
ผลการด าเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย

   
1 โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกัน ปราบปราม  - ความส าเร็จในการรับรู้ของเจ้าหน้าท่ี โครงการ 1 ด าเนินการแล้วเสร็จ  -  -  -  

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี ในสังกัด และร่วมด าเนินโครงการรณรงค์  
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน- เพ่ือป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าพูน ประพฤติมิชอบ
  
  

 

ผู้รายงาน  นางสาวสุชานาฏ ยะสืบ
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
เบอร์โทร  0-5352-5011-12

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย (จังหวัดล าพูน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)

หน่วยงาน ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าพูน

หน่วยนับ ปริมาณงาน

เป้าหมายด าเนินงาน
ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หมายเหตุ

งบประมาณ (หน่วย : บาท)



หน่วยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย
1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกัน

ปราบปรามการทุจริต ของส านักงานท่ีดินจังหวัด
ล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กิจกรรมย่อย ได้แก่
    -การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต
    -การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
    -ส่งเสริมความโปร่งใสในระบบจัดซ้ือจัดจ้างของ
หน่วยงาน
    -เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
    -ฯลฯ

บุคลากรมีความ
เข้าใจและตระหนักรู้
ถึงการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

กิจกรรม 1 ด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ี
วางไว้

 -  -  -

2 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ
ส านักงาน ปปช.

สามารถจัดส่งข้อมูล/
เอกสารสนับสนุนได้

ตามก าหนด

กิจกรรม 1 ด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ี
วางไว้

 -  -  -

3 กิจกรรมเข้าวัด/ท าบุญใส่บาตร/
ฟังธรรม/ปฏิบัติธรรม ของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานท่ีดินจังหวัดล าพูน

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

คน 54 ด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ี
วางไว้ (บุคลากรไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๘๐ได้เข้าร่วมกิจกรรม)

 -  -  -

4 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับการด าเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

จ านวนกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้

กิจกรรม ๑ ด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ี
วางไว้

 -  -  -

หมายเหตุ : ขอให้กรอกข้อมูล 1 แถวช่อง EXCEL ต่อ 1 แผน/โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รายงาน : ….นางสาวธิดารัตน์ ญาณกิจ….

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ต าแหน่ง : …นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ….
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... เบอร์โทรศัพท์ : …053 511098 ต่อ 103…

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย (จังหวัดล าพูน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
หน่วยงาน ..........ส านักงานท่ีดินจังหวัดล าพูน.............

ท่ี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมายด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ
งบประมาณ (หน่วย : บาท)

หมายเหตุ



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


หน่วยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย
1 รณรงค์สร้างจิตส านึกความซ่ือสัตย์ สุจริต ปลูกฝัง

ทัศนคติ วัฒนธรรมอันดี ในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่บุคลากรในส านักงานฯ โดยการจัดท าบอร์ด
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เก่ียวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ความโปร่งใส/
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวข้องกับนโยบายตามแผนปฏิบัติ
ราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติชอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ร้อยละ 90 ของบุคลากร
สนง.ปภ.จ.ลพ.

ได้รับความรู้ข่าวสาร
ในการป้องกัน

และปราบปราม
การทุจริต

บอร์ด 1 บุคลากร สนง.ปภ.จ.ลพ.
ได้รับความรู้ข่าวสาร

ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ ครบ
ร้อยละ 100

- - -

2 จัดท าช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจากประชาชน ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ช่องทางในการ
ร้องเรียนของ
หน่วยงาน
เพ่ิมมากข้ึน

คร้ัง 1 มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน ทางเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน

- - -

หมายเหตุ : ขอให้กรอกข้อมูล 1 แถวช่อง EXCEL ต่อ 1 แผน/โครงการ/กิจกรรม 

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
..........................ไม่มี....................................................................

ผู้รายงาน : นายธนา  นวลปลอด
ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธษรณภัยจังหวัดล าพูน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9696770

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย (จังหวัดล าพูน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
หน่วยงาน .........ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล าพูน.........................

ท่ี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมายด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธ์ิ

งบประมาณ (หน่วย : บาท) หมาย
เหตุ



 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กระทรวงมหาดไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล าพูน 

 

    
ภาพที่ 1-2 : จัดท าบอร์ดประชาสมัพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ 
เพื่อรณรงค์สร้างจติส านึกความซื่อสัตย์ สุจรติ ปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมอันดี ในการต่อต้านการทุจรติให้แก่บุคลากรในส านักงานฯ 

 
 

 
ภาพที่ 3 : จัดท าระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 









หน่วยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย
1 โครงการขับเคล่ือนแผนแม่บทส่งเสริม

คุณธรรมแห่งชาติ (พ.ศ.2559-2565) 
และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2565

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม คร้ัง 2 ชุมชนและองค์กรได้มีการพัฒนา 
ส่งเสริมคุณธรรม ยึดม่ันและปฏัติ
ตามหลักธรรมทางศาสนา โดย
น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยท่ีดี
งามมาเป็นหลักในการด ารงชีวิต

๕๐,๐๐๐ 100%

2 โครงการอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังและ
ป้องกันการทุจริตจังหวัดล าพูน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม คร้ัง 1 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับการป้องกันและการ
เฝ้าระวังการทุจริตและน าความรู้
ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา

และส่งเสริมหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส

๓,๕๒๐ 100%

...
หมายเหตุ : ขอให้กรอกข้อมูล 1 แถวช่อง EXCEL ต่อ 1 แผน/โครงการ/กิจกรรม 

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
..........................ไม่มี.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

ผู้รายงาน :     (นางสาวอรัญญา สมุห์แจ้ง)
ต าแหน่ง :   นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ
เบอร์โทรศัพท์ :          ๐ ๕๓๕๑ ๐๒๔๓

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย (จังหวัดล าพูน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
หน่วยงาน ....ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน..........

ท่ี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมายด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ
งบประมาณ (หน่วย : บาท)

หมายเหตุ







หน่วยนับ ปริมาณงาน งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย
1 โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ร้อยละ 80 ของประชาชน
รับรู้ เข้าใจ นโยบายด้าน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

คลิป 2 ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ล าพูนรับรู้ เข้าใจ นโยบาย
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

- 7,000 7,000 -

2 ผลิตและเผยแพร่ข่าวกิจกรรมวัน
ต่อต้านการทุจริตสากลประเทศไทย

ร้อยละ 80 ของประชาชน
รับรู้ เข้าใจวัตถุประสงค์
การจัดกิจกรรมฯ และร่วม
เป็นส่วนหน่ึงของการ
ต่อต้านการทุริต

ข่าว 2 ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ล าพูนรับรู้ เข้าใจ
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ
 และร่วมเป็นส่วนหน่ึงของ
การต่อต้านการทุริต

- - - -

3 ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้อยละ 80 ของประชาชน
รับรู้ เข้าใจข้อมูลข่าวสาร
การรณรงค์ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ข่าว 3 ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ล าพูนรับรู้ เข้าใจข้อมูล
ข่าวสารการรณรงค์ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

- - - -

หมายเหตุ : ขอให้กรอกข้อมูล 1 แถวช่อง EXCEL ต่อ 1 แผน/โครงการ/กิจกรรม 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
.........-..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ผู้รายงาน : อานนท์ ต๊ิบย้อย
ต าแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 06-2594-4628

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
หน่วยงาน ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดล าพูน

ท่ี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมายด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธ์ิ
งบประมาณ (หน่วย : บาท)

หมายเหตุ



 ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ ปริมาณงาน ผลลัพธ์ งบบูรณาการ งบส่วนราชการ ผลเบิกจ่าย
ผลสัมฤทธ์ิ

1 ประกาศนโยบายคุณธรรมและ บุคลากรในองค์กร คน 10              100% -          -                     -                  

ความโปร่งใส เจตจ านงสุจริตขององค์กร แสดงเจตจ านงสุจริต

2 มาตรการให้ผู้มาติดต่อราชการ องค์กรมีช่องทาง คน ทุกด้าน 100% -          -                     -                  

เข้าถึงช่องทางการร้องเรียน การเข้าถึงเร่ือง

ร้องเรียนหลายด้าน

และง่ายในการติดต่อ

3 โครงการการสร้างความปรองดอง มีหมู่บ้านต้นแบบ หมู่บ้าน 45              100% -          90,000.00              100%
สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง อย่างมีความสุข เพ่ิมข้ึน ปีละ 8
พระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5 มีความสามัคคี หมู่บ้าน
(หมู่บ้านต้นแบบ) มีหลักธรรมน าชีวิต

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม บุคลากรในจังหวัด คน 1,515          100% -          57,000.00          100%
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  ท้ังภาครัฐ เอกชน ระดับจังหวัด

ประชาชน เด็ก เยาวชน 1 แห่ง (รวม
ได้เรียนรู้หลักธรรม อ.เมือง)
น ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต

5 กิจกรรม "สวดมนต์ข้ามปี" ประชาชน เด็ก เยาวชน คน 1,000         100% -          47,000.00          100%
ในระดับจังหวัด 1 แห่ง ให้ความส าคัญในการ

ระดับอ าเภอๆ ละ 1 แห่ง ไหว้พระ สวดมนต์

ปฏิบัติธรรม มากกว่า

การสังสรรค์

6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ พัฒนาการปฏิบัติงาน คน 150            100%  -  -  -
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อการให้บริการ ของข้าราชการในสังกัด

ให้มีความโปร่งใส

เบอร์โทรศัพท์  0819526303

         รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 จังหวัดล าพูน (รอบ 12 เดือน)

          ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดล าพูน

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 (หน่วย : บาท)

ผู้รายงาน              (นายจ าเริญ ศรีค ามูล)
ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดล าพูน




