
 
รายงานแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทจุริต ประพฤติมิชอบและสงเสริมคุมครองจริยธรรม ๕ ป  

(ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ของสํานกังานพฒันาพิงคนคร (องคการมหาชน) สังกัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
ตามแนวทางยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 
ยุทธศาสตรที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทจุรติ และสรางวินัยแกบุคลากร 

 มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กจิกรรม หนวยนับ 
ป ๒๕๖๔ 

สถานะการดําเนินงาน 
เปาหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. สงเสรมิการ เรียนรู 
และปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 
ระเบียบ วินัย และ
ปรัชญา เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

๑.๑ รอยละของ
บุคลากรที่เขารับการ
อบรม 

๑.๑.๑ ฝกอบรม เสริมสรางความรู เกี่ยวกับ
การปลูกจิตสํานึกตานการ ตอตาน การทจุริต 
คุณธรรม จริยธรรม และมจีิตสํานึกด ีเพื่อ
องคกรและสังคม รอยละ 80 120,000 

อยูระหวางดําเนินการซึ่งคาด
วาจะแลวเสรจ็ในเดือน
กันยายน 2564 

 ๑.๒ จํานวนครั้งของ
การจัดนทิรรศการการ/ 
บอรดประชาสัมพันธ 

๑.๒.๑ จัดนิทรรศการ/ บอรดประชาสัมพันธ 
เรียนรูตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ครั้ง 1  

ดําเนินการแลวเสร็จใน 
ไตรมาสทีส่อง 

  ๑.๒.๒ จัดนิทรรศการ/ บอรดประชาสัมพันธ 
ปองกัน และปราบปรามการ ทจุริต 

ครั้ง -  ดําเนินการแลวเสร็จใน 
ไตรมาสทีส่าม 

๒. ยกระดับจิต สํานึก
รับผิดชอบของบุคลากร
ในการตอตานการทุจริต 
และมีคุณธรรม จริยธรรม 

๒.๑ จํานวนครั้งของการ
จัดกิจกรรม 
 
๒.๒ รอยละของ
บุคลากรที่เขา 
รวมกิจกรรม 

๒.๑.๑ จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับจิตสํานึก
รับผิดชอบของ เจาหนาที่ในการตอตานการ
ทุจริตและมีคุณธรรมจริยธรรม ไดแก 
- กิจกรรม CSR เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ป 
อบก 
- กิจกรรมถวายสัตยปฏิญาณเพือ่เปนเจาหนาที่
ของรัฐที่ดี เพื่อเปนพลังของแผนดิน 
 
 

ครั้ง 
 
 

รอยละ 

 
อยางนอย 

1 ครั้ง 
 

70 
 

 อยูระหวางดําเนินการ 
เนื่องจากจงัหวัดเชียงใหมมี

คําสั่งเกี่ยวกบัมาตรการ
ปองกันการแพรระบาดของ

โรคไวรัสโควิท-19 



 มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กจิกรรม หนวยนับ 
ป ๒๕๖๔ 

สถานะการดําเนินงาน 
เปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 
๓.ใหความรู การปลกูฝงวิธี
คิดแยกแยะผลประโยชน 
สวนตัว และสวนรวม  
จิตพอเพียง ความอายและ
ไมทนตอการทุจริต 

๓.๑ รอยละของบุคลากรที่
เขารับการอบรม 

๓..๑.๑ อบรมใหความรูและการปองกัน 
ผลประโยชนทับซอน และเสริมสราง ความรู  
ดานคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส  
การดําเนินงาน 
๓.๑.๒ อบรมการ เสริมสรางการปองกัน และ
ปราบปรามการ ทจุริตในการ ปฏิบัตงิาน  
ปรับกระบวนคิดและจิตสํานึกโปรงใส 
ไมทนตอการทุจริต 

รอยละ 
 
 
 

รอยละ 

80 
 
 
 

80 56,500 

อยูระหวางดําเนินการ 
เนื่องจากจงัหวัดเชียงใหมมี
คําสั่งเกี่ยวกบัมาตรการ
ปองกันการแพรระบาดของ
โรคไวรัสโควิท-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรที่ ๒ บูรณาการการทํางานในการตอตานการทจุริต 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กจิกรรม 
หนวย
นับ 

ป ๒๕๖๔ 
สถานะการดําเนินงาน เปาหมาย งบประมาณ  

(บาท) 
๑. สงเสรมิกระบวนการรบั
เรื่องรองเรียนการทุจริตให
มีประสิทธิภาพ 

๑.๑ รายงานสรุปผลการ
ติดตามและตอบสนอง 
ตอเรื่องรองเรียน 

๑.๑.๑ ติดตามผลการดําเนินงานและ 
การตอบสนองตอเรื่องรองเรียนทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร 

ฉบับ 12  
เปนไปตามกระบวน 
การรบัเรื่องรองเรียน 

 ๑.๒ จํานวนครั้งในการ
ประชุม 

๑.๒.๑ จัดประชุมทบทวน ขั้นตอน หรือ
ปรับปรงุระบบการรับเรือ่งรองเรียน ครั้ง 1  

ถือปฎิบัติตามแนวปฎิบัติ
การจัดการเรื่องการ
รองเรียนการทจุริต 

 ๑.๓ จํานวนชองทางในการ 
แจงเบาะแส 

๑.๓.๑ สรางและพัฒนาชองทางในการรบัแจง 
ขอมูล หรือเบาะแสการทจุริตและ 
ประพฤติมิชอบภายในองคกรใหมีความสะดวก 
รวมทั้งสรางหลักประกันปลอดภัยแกผูแจง ชอง

ทาง 
4  

สรางและพฒันาชองทางใน
การรบัแจงขอมลูหรือ
เบาะแสการทุจริตภายใน
องคกร  จํานวน 4 ชองทาง 
1.โทรศัพท 
2.กลองรบัเรื่องรองเรียน 
3.โปรษีณียอเีล็คทรกนกิส 
4.ไปรษณีย 

๒. แตงตั้งคณะทํางาน  
ปองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ 
และส  ง เสริมคุ  มครอง 
จริยธรรม 

๒.๑ ประกาศแตงตั้ง
คณะทํางานชุดใหม 

 
 
 
 
 
 
๒.๑ การประชุม
คณะทํางาน 

๒.๑.๑จัดทําคําสั่งแตงตั้ง คณะทํางาน 
ชุดใหมซึ่งองคประกอบของคณะทํางาน 
ตองมาจากทุกหนวยงานยอยที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
๒.๒.๑ จัดการประชุม คณะทํางานฯ เพื่อ
ทบทวน แผนปฏบิัติการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 

ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้ง 

1 
 
 
 
 
 
 
 

อยางนอย 
4 ครั้ง 

 

คําสั่ง สพค ที่ 26/2564 
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางาน
ดําเนินการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของสํานักงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
 
ดําเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการทุกไตรมาส 
ดําเนินการจัดประชุมยอย
แตละสวนงาน 



มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กจิกรรม หนวย
นับ 

ป ๒๕๖๔ 
สถานะการดําเนินงาน เปาหมาย งบประมาณ  

(บาท) 
๓. บูรณาการระบบฐาน 
ขอมูลทีม่ีสวนในการปองกัน
การทจุริต 

๓.๑ จํานวนคูมือการทํางาน
ที่มีการพัฒนาปรบัปรุง 

๓.๑.๑ พัฒนาและปรับปรุง หลักเกณฑคูมือการ
ทํางานใหทันสมัยและสอดคลองกบัหลัก
จรรยาบรรณขององคกร กฎหมายหรือระเบียบ 
ขอบังคับของหนวยงานราชการที ่
เกี่ยวของ 

ฉบับ 1 

 

ดําเนินการจัดทําคูมือการ
ทํางานและปรบัปรุงให
สอดคลองกบัขอบังคบั สพค 
วาดวยการจัดแบงสวนงาน
และขอบเขตหนาที่ พ.ศ. 
2558 และสัง่การให
เจาหนาที่ถือปฎิบัตอิยาง
เครงครัด 

 ๓.๒ จํานวนขอมูลทีม่ีการ
เผยแพรผานชองทาง
ตางๆ ภายในองคกร 

๓.๒.๑ เผยแพรขอมูลขาวสารภายในองคกรที่
เกี่ยวของไดแก 
๑) รายงานการประชุมการ ปองกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และสงเสริม คุมครอง จริยธรรม 
๒)รายงานการดําเนินการ ควบคุมภายในการ
บริหาร ความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน 
๓)รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
บุคคลในสวนที่คณะอนุกรรมการ เห็นสมควร
ใหเปดเผย 
๔) ขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 
๕) ฯลฯ 

เรื่อง อยาง
นอย 4 
เรื่อง 

 

เผยแพรผานระบบE-
office ในรูปแบบ

หนังสือเวียนเพิ่แทราบ
และดินงานในสวนที่
เกี่ยวของ 

 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาความรวมมือกบัทุกหนวยงานเพื่อตอตานการทจุริต 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กจิกรรม หนวยนับ 
ป ๒๕๖๔ 

สถานะการดําเนินงาน เปาหมาย งบประมาณ  
(บาท) 

๑. สงเสรมิการมสีวนรวม 
ในการดําเนินงานดานการ 
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

๑.๑ จํานวนระบบกลไก
และเครือ่งมอืในการปองกัน
และ ปราบปรามการทจุริต
ของหนวยงานภายนอกที่
องคกรไดมีสวนรวม 

๑.๑.๑ การมสีวนรวมกับระบบกลไกและ
เครื่องมือใน การปองกันและปราบปราม การ
ทุจริตของหนวยงานภายนอกไดแก 
- จัดทําโครงการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปรงใสในการดําเนินงานหนวยงานภาครัฐ 
(ita) 

ระบบ/ 
กลไก 

1  

ดําเนินการเผยแพรคูมือ
จริยธรรมผานทางเวบไซด
สํานักงาน และอยูระหวาง
ดําเนินการปรบัปรุงใหเปน
ปจจุบัน  เนื่องจาก ทาง 
ก.พ.ร กําลังปรบัปรุง
ประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรอืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางบุคลากรปองกันการทุจริต 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กจิกรรม หนวยนับ 
ป ๒๕๖๔ 

สถานะการดําเนินงาน เปาหมาย งบประมาณ  
(บาท) 

๑. สงเสรมิการดําเนินการ
ตามประมวลจริยธรรม
จรรยาบรรณขององคกร 

๑.๑ สื่อแสดงจรรยาบรรณ 
Code of conduct ของ
องคกร 

๑.๑.๑ ปรบัปรุงคูมือจรรยาบรรณ Code of 
conduct ขององคกรเรื่องการปองกันและ
ปราบปราม การทจุริตประพฤติมิชอบ  
สงเสริมคุมครองจริยธรรม และการยกยองเชิดชู 
ผูปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม 
๑.๑.๒ ปรบัปรุงประมวล จริยธรรมขององคกร
เพื่อใหทันตอรูปแบบของการทจุริต และรองรบั
การปองกันการทจุริต 

เลม 
 
 
 
 

เลม 

- 
 
 
 
 
- 

 ดําเนินการปรบัปรุงและ
จัดสงใหคณะกรรมการ
มาตรฐานทางจริยธรรม 
(ก.ม.จ.) สํานักงาน ก.พ.  
อยูระหวางการพจิารณา 

 ๑.๒ รอยละของ
บุคลากรที่เขารวม
ประชุม 

๑.๒.๑ จัดประชุมเพื่อเผยแพรและสรางความ
เ ข  า ใ จ ต  อ แ นว ท า ง ป ฏิ บั ติ ต าม  คู  มื อ
จรรยาบรรณที่ พัฒนาขึ้นเพื่อใหบุคลากร 
สามารถบูรณาการแนวปฏิบัติดังกลาวกับ 
กระบวนการทํ า งานและการดํ ารงชีวิ ต
ประจําวันได  
๑.๒.๒ จัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจตอ 
ประมวลจริยธรรมขององคกรเพื่อใหบุคลากร
มีความเขาใจและยึดเปนหลักปฏิบัติ 

รอยละ 
 
 
 
 
รอยละ 

60 
 

 

อยูระหวางดําเนินการ 
เนื่องจากจงัหวัดเชียงใหมมี
คําสั่งเกี่ยวกบัมาตรการ
ปองกันการแพรระบาดของ
โรคไวรัสโควิท-19 

 ๑.๓ จํานวนเจาหนาที่ไดรับ
การยกยองชมเชยวาเปนผูที่
ประพฤติตนเปนคนดีเพื่อ 
เปนตนแบบแกผูอื่น 

๑.๓.๑ จัดทําโครงการรณรงคเพื่อปลูกฝง 
คานิยมไมโกงภายในองคกร 

คน 8  

อยูระหวางดําเนินการ 
เนื่องจากจงัหวัดเชียงใหมมี

คําสั่งเกี่ยวกบัมาตรการ
ปองกันการแพรระบาดของ

โรคไวรัสโควิท-19 
 
 
 



 
ยุทธศาสตรที่ 5 บูรณาการหนวยงานดานการปองกันและปราบปรามการทจุริต 

 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กจิกรรม 
หนวย
นับ 

ป ๒๕๖๔ 
สถานะการดําเนินงาน เปาหมาย งบประมาณ  

(บาท) 
๑. สงเสรมิการบรูณาการ
ระหวางหนวยงานในสังกัด
และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

๑.๑ จํานวนครั้งของการ 
เขารวมกิจกรรมดานการ 
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

๑.๑.๑ สงเสริมใหมีการเขารวมกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลขาวสาร ดานการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระหวาง 
หนวยงานองคกรทีเ่กี่ยวของ 

ครั้ง 1  

อยูระหวางดําเนินการ 
เนื่องจากจงัหวัดเชียงใหมมี
คําสั่งเกี่ยวกบัมาตรการ
ปองกันการแพรระบาดของ
โรคไวรัสโควิท-19 

       
 

ยุทธศาสตรที่ 6 สรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กจิกรรม หนวย
นับ 

ป ๒๕๖๔ 
สถานะการดําเนินงาน เปาหมาย งบประมาณ  

(บาท) 
๑. สงเสรมิการดําเนินงาน 
ที่มีคุณธรรมและ 
ความโปรงใส 

๑.๑ สื่อแสดงการปฏิบัต ิ
เกี่ยวกับคุณธรรมและ 
ความโปรงใส 

๑.๑.๑ ปรบัปรุงการจัดทํานโยบายการกํากบั
ดูแลองคการที่ดีใหทันสมัยโดยนําเทคโนโลยี
มาใชแกไขระเบียบใหโปรงใสชัดเจน 

ฉบับ 1  
 

 ๑.๒ จํานวนครั้งทีม่ีการจัด 
กิจกรรมการใหความรู 
(KM) 

๑.๒.๑ สื่อสารใหบุคลากรทกุคนไดรับทราบและ
มีความเขาใจเกี่ยวกบันโยบาย การกํากบัดูแล
องคการที่ดี อยางทั่วถึง เชน 
- จัดกิจกรรมการใหความรู   (KM) 

ครั้ง 1  

อยูระหวางดําเนินการ 
เนื่องจากจงัหวัดเชียงใหมมี
คําสั่งเกี่ยวกบัมาตรการ
ปองกันการแพรระบาดของ
โรคไวรัสโควิท-19 

 


