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แผนปฏิบัติราชการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตจังหวัดเชียงใหม
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คํานํา
แผนปฏิบัติราชการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดทําขึ้นตามกรอบ
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ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบเนื้อหา 3 สวน ไดแก สวนที่ 1
นโยบายสําคัญ สวนที่ 2 กรอบแนวทางการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2562 และสวนที่ 3 แผนปฏิบัติ
ราชการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
จังหวัดเชียงใหม หวังเปนอยางยิ่งวา แผนปฏิบัติราชการดานการปองกันฯ และแผนการใชจายงบประมาณฉบั บนี้ จะเปนประโยชนแกผูบริหารสวน
ราชการ และบุคลากรของหนวยงานในจัง หวัดเชียงใหม และส วนราชการในจังหวัด สําหรับเปนแนวทางการบริหารจัดการ การกํากับ เรงรัด ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนกับประชาชนสูงสุด
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สวนที่ 1
นโยบายสําคัญและกรอบในการจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติราชการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม เปนแผนปฏิบัติการ
ที่ใชขับ เคลื่อ นการดําเนินมาตรการปอ งกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหนวยงานในจั งหวัดเชียงใหม ใหบรรลุ วัตถุป ระสงคและเกิดผลสัมฤทธิ์
อยางเป น รู ป ธรรม โดยมี นโยบายสํ าคั ญ และยุท ธศาสตร ที่ เ กี่ ย วขอ งในการจั ดทํ า แผนปฏิบั ติ ร าชการดานการป อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ตและประพฤติ มิ ชอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงบใหม ดังนี้
1.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐ
ที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาลมีลักษณะ
เปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวน
ในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง
1.2 นโยบายรัฐบาล
รัฐบาลภายใตการบริหารของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่
12 กันยายน 2557 มีนโยบายในการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ดังนี้
นโยบายที่ 10 นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ขอ 10.4 มุงเสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมให
มีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ฝายตาง ๆ
ขอ ๑๐.๕ ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตย
สุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิก

๕
หรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควรหรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ
และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซ้ําซอนและเสียคาใชจาย ทั้งของภาครัฐและประชาชน
ขอ ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอน
ในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติและเปนเรื่องที่ตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดานทั้งจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในดานวินัยและคดี รวมทั้งใหผูใชบริการมีโอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือของหนวยงานของรัฐ และเปดเผยผลการประเมินตอประชาชนทั้งจะนํา
กรณีศึกษาที่เคยเปนปญหา เชน การจัดซื้อจัดจาง การรวมทุน การใชจายเงินภาครัฐ การปฏิบัติและละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบ การใชดุลพินิจของเจาหนาที่ การมี
ผลประโยชนขัดแยงหรือทับซอน ซึ่งไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตาง ๆ เปนบรรทัดฐานแลวมาเปนบทเรียนใหความรูแกเจาหนาที่ของรัฐและประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูม อื
ในการปฏิบัติราชการ
1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตรที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ไดกําหนดแนวทางการพัฒนา
ในการป องกั นและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ เพื่อ ใหสั งคมไทยมีวินัย โปร งใส ยึดมั่น ในความซื่อสั ตยสุ จริต และยุติธรรม รวมทั้ งสร างความเขม แข็ง
เปนภูมิคุมกันของสังคมไทย ใหครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พรอมทั้งเพื่อสรางพลังการขับเคลื่อนคานิยมตอตานการทุจริต
1.4 คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ
เพื่อใหการบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการดูแลความปลอดภัยใหแกประชาชน รวมทั้งเพื่อใหเกิดความสงบสุขแกสังคมและ
ผลประโยชนของประเทศชาติโดยรวมในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแหงชาติจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการ
และหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได
ขอ 2 ในกรณีที่มีการกลาวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยวาขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ กระทําการหรือเกี่ยวของกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ทั้งในฐานะตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน ใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนาหนวยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหนาที่ภายใตพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน
บุคคล โดยใหบังคับใชมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอยางเฉียบขาดและรวดเร็ว

๖
ขอ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการและหนวยงานของรัฐใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาที่ในการควบคุม
กํากับดูแล การดําเนินงานใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อยางเครงครัด
ขอ 4 กรณีที่หัวหนาสวนราชการหรือผูบังคับบัญชาปลอยปละละเลย ไมดําเนินการตามขอ 2 และขอ 3 ใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดทาง
อาญาแลวแตกรณี
ขอ 5 ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา รวบรวม และดําเนินการอื่นใด เพื่อใหไดมาซึ่ง
ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจนเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เรงรัดผลการดําเนินงานตามขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 และ
ขอ 4 และรายงานผลการปฏิบัติพรอมทั้งเสนอความเห็นใหคณะรักษาความสงบแหงชาติทราบและพิจารณาอยางตอเนื่อง
1.5 ยุทธศาสตรชาติวาดวยปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีรายละเอียด ดังนี้
- วิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
- พันธกิจ “สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมมี าตรฐานสากล”
- เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกวารอยละ 50
- วัตถุประสงคหลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน
3. การทุจริตถูกยับยั้งอยางเทาทันดวยนวัตกรรม กลไกปองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และไดรับความรวมมือจากประชาชน
5. ดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีคาคะแนน ในระดับที่สูงขึ้น
- ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ครอบคลุ มกระบวนการดํ าเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตร
การดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต” เปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะ
ที่ “ไมทนตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง
มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และ
ความเสียสละเพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับและตอตาน การทุจริตในทุกรูปแบบ
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ยุทธศาสตรที่ ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต” เปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจตจํานง
ทางการเมืองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน
ยุทธศาสตรที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” เปนยุทธศาสตรที่มุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายผานการกําหนดมาตรการ
กลไก เสริมสรางธรรมาภิบาลตั้งแตเริ่มขั้นกอตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจ นโยบาย (Policy Decision)
ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของ
ประเทศไทยใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไมเกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกดาน
กฎหมาย กลไกทางการบริหารและกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสรางการปฏิบัติงานของหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” เปนยุทธศาสตรที่มุงเนนการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการตาง ๆ
ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาว จะมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ
ในกระบวนการปราบปรามการทุ จริต และจะมี การใชเ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารที่ทันสมัยในการพัฒ นากลไกการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ซึ่งยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริต
จะไดรับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริต อันจะสงผลใหคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในที่สุด
ยุทธศาสตรที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” เปนยุทธศาสตร
ที่มุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการ การยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมินและ
วิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติหรือปรับปรุง การทํางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวาง
ภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และตางประเทศ
1.6 แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนาองคกรอยางสมดุล
กลยุทธที่ 4.1.4 ปองกันการทุจริตโดยสงเสริมใหประชาชนและภาคีการพัฒนามีสวนรวมในการดําเนินงาน
1.7 โครงการเนนหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทยใสสะอาด”
กระทรวงมหาดไทยดําเนินการป องกัน ปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิ ชอบมาอยางตอเนื่อ ง โดยไดนํานโยบายสู การปฏิบั ติตามพันธกิ จ
“มหาดไทยใสสะอาด” ใน 3 ภารกิจหลัก ดังนี้
1. การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ
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2. ปองกันปราบปรามการทุจริตอยางเขมขน
3. สนับสนุนใหมี “จังหวัดใสสะอาด” “อําเภอใสสะอาด” และ “องคกรปกครองสวนทองถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ
1.8 แผนปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส เพื่อเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคานิยมสําหรับขาราชการ
และบุคลากรขององคกรใหยึดถือ และปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่น ๆ โดยมุงมั่นที่จะนําหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส บริหารงาน
ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต จึงกําหนดแนวทางใหสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยถือปฏิบัติและการดําเนินการ ดังนี้
1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุง ตอบสนองความตองการของประชาชนดวยการบริการทีร่ วดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค
โปรงใส และเปนธรรม
2. ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกขั้นตอน และเปดโอกาสใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
4. ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกขผานศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย
5. กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผูท ี่ทจุ ริตอยางจริงจัง
- เปาหมายหลัก
คาคะแนน ITA ของ มท. เพิม่ ขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปทผี่ า นมา
- วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน ตามวัตถุประสงคหลักในยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
2. เพื่อแกไขปญหาความไมโปรงใส ทุจริตคอรรัปชันของสวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมุงเนนกลไกการมีสวนรวมของประชารัฐ
เนนการรวมคิด รวมทํา รวมปฏิบัติ รวมแกปญหา และรวมติดตามประเมินผล โดยการแกที่สาเหตุของปญหาการปลูกจิตสํานึกความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ รักษาวินัย
ของขาราชการ การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนคานิยมอื่น ๆ ที่ถูกตอง รวมทั้งเขาใจวิถีดําเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณคา และจัดอบรมใหความรู ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจที่สุมเสี่ยงตอการกระทําใหเกิดปญหาความไมโปรงใส และการทุจริตคอรรัปชัน โดยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการกระทําที่ไมโปรงใส และการทุจริต
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คอรรัปชัน เชน ระบบการประมูล การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ การจัดซื้อจัดจาง มีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องรองเรียน มีระบบตรวจสอบภายในองคกร และการมี
สวนรวม การใชดุลยพินิจของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน
3. เพื่อขยายผลการดําเนินงานปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่องเสริมสรางเครือขายรวมตอตานการทุจริตในประเทศ แสวงหาความรวมมือ
จากภาคสวนอื่น ๆ ที่ยังไมไดเขามามีสวนรวมอยางใกลชิด เพื่อเรงพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. เพื่อใหสวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยยึดถือเปนกรอบการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสุขของประชาชนเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐมุงสูเปาหมายหลัก คือ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาล
- ยุทศาสตรปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธ
1. สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลา
ทางสังคมเพื่อตานทุจริต
2. ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปน
เครื่องมือตานทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ

1.1 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ
1.2 การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพือ่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.1 นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคมและการ
ปฏิบัติงานตอตานการทุจริต
2.2 พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) 3.1 สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต
และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 3.2 สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมที่ผิดตอจริยธรรมทางสังคม
และ/หรือกฎหมาย และผลักดันใหเกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทาง
กฎหมาย บนพื้นฐานของขอเท็จจริงและเหตุผล
3.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพือ่ ตอตานการทุจริต

๑๐
ยุทธศาสตรที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธ
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
2. สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตาม และ
ตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

แนวทางตามกลยุทธ
1.1 การเผยแพรขอมูลขาวสารทีเ่ กี่ยวของกับนโยบาย
1.2 พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
2.1 เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใสและไรการทุจริตใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 3 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ
1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแกไขปญหาการทุจริตในแตละระดับ
1.2 พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ในการปองกันการทุจริต
1.3 พัฒนากลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปองกันการทุจริต
2. สรางกลไกการปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
2.1 สรางกลไกปองกันเพือ่ ยับยั้งการทุจริต
2.2 กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติ
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลด
ลดปญหาการทุจริต
ขั้นตอน หรือกระบวนการใชดุลยพินจิ ของเจาหนาที่รัฐ
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีเ่ ปดโอกาสใหประชาชนสามารถศึกษา
เรียนรู และหาขอมูลเกี่ยวกับการปองกันการทุจริต (กําหนดเรือ่ งทีป่ ระชาชนใหความสนใจ)
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิง
4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สรางสรรคเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

๑๑
กลยุทธ
5. พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรค
ของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ
5.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหมี
ความเปนมืออาชีพและเปนไปตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตรที่ 4 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ
1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานตอตานการทุจริตตาง ๆ ใหมี
ความรวดเร็ว เขาถึงไดโดยงาย
1.2 การสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจตอระบบการรับเรือ่ งรองเรียน

๑๒
1.9 แผนผังความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตรที่เกีย่ วของกับแผนปฏิบัติราชการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ. 2561 – 2580)

ยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

นโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

นโยบายที่ 10 นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มธี รรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตรที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ

คําสั่ง คสช. ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตรชาติวาดวยปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564)

ยุทธศาสตรที่ ๑
สรางสังคมทีไ่ มทนตอ
การทุจริต

ยุทธศาสตรที่ ๒
ยกระดับเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริต

แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2560 – 2564

โครงการเนนหนักตามนโยบายรัฐบาลและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
“มหาดไทยใสสะอาด”
แผนปองกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2560 - 2564)
ของกระทรวงมหาดไทย
แผนปฏิบตั ิราชการดานการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตรที่ ๓
สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย

ยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาระบบปองกัน
การทุจริตเชิงรุก

ยุทธศาสตรที่ 5
ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 6 “ยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต
(Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนาองคกรอยางสมดุล
1. การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ

2. ปองกันปราบปรามการทุจริต
อยางเขมขน

3. สนับสนุนใหมีจังหวัดใสสะอาด
อําเภอใสสะอาด และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใสสะอาด

ยุทธศาสตรที่ 1
สรางสังคมที่ไมทนตอ
การทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 2
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาระบบปองกัน
การทุจริตเชิงรุก

ยุทธศาสตรที่ 4
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต

จํานวน 28 โครงการ

จํานวน 1 โครงการ

จํานวน 4 โครงการ

จํานวน 2 โครงการ
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สวนที่ 2 กรอบโครงสรางการดําเนินงานปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กลไกการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตภาครัฐ
คณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ (คตช.)
ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศคตช.)

คณะรัฐมนตรี
สํานักงาน ป.ป.ท. (ฝายเลขานุการ)
สํานักงาน ป.ป.ท. (ฝายเลขานุการ)

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศปท.)

อนุกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ ศปท.
สํานักงาน ป.ป.ท.
(ประธานและฝายเลขานุการ)

ศปท. กระทรวงมหาดไทย
จังหวัดเชียงใหม
ศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริตจังหวัดเชียงใหม
ราชการสวนภูมิภาค
- จังหวัด
- อําเภอ
- ตําบล/หมูบาน

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

อนุกรรมการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงใหม
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สวนที่ 3 สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอ
การทุจริต

กลยุทธที่
1. สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต
2. ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตอตานทุจริต
3. เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาค
สวนเพื่อตอตานการทุจริต
รวม

จํานวนโครงการ
2
2

งบประมาณ (บาท)
214,850
223,000

4

437,850
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของสวนราชการ จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอ
การทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบปองกัน
การทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 4 ปฏิรปู กลไกและ
กระบวนการการปราบปรามการทุจริต

กลยุทธที่
จํานวนโครงการ
1. สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต
19
2. ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตอตานทุจริต
2
3. เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาค
5
สวนเพื่อตอตานการทุจริต
รวม
26
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
1

งบประมาณ (บาท)
77,400
77,400
-

รวม
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต

1
4

-

รวม
1. ปรับปรุงระบบรับเรือ่ งรองเรียนการทุจริตใหมปี ระสิทธิภาพ

4
2

-

2
31

77,400

รวม
รวม
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3.1 งบประมาณตามแผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธที่ 1 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต
ที่
1

2

เปาหมายดําเนินงาน
หนวย ปริมาณ
นับ
งาน
โครงการเสริมสรางความรูดานการ คน
125
ปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใหขาราชการใน
จังหวัดเชียงใหม (ระดับอําเภอ)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใส การดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๒
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ ITA แก
หนวยงานในสังกัด
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผลประโยชนทับซอน จิตพอเพียง
ตานทุจริต แกบุคลากรในสังกัด
-สนับสนุนสํานักงานวาธารณสุข
อําเภอในสังกัด ในการดําเนินงาน
ITA ป 2562

งบประมาณ
(บาท)
84,850

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ.(บาท)
ตัวชี้วัด

ผลลัพธ

รอยละ 80 ของจํานวน
ขาราชการ (ระดับอําเภอ) ที่
เขารวมโครงการ ไมถูก
รองเรียน/ดําเนินการทาง
วินัย เกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ขาราชการในจังหวัดเชียงใหม
(ระดับอําเภอ) มีสวนรวมในการ
ตานทุจริตเกิดสังคมตานทุจริต
เกิดความรูสึกหวงแหน
ผลประโยชนของจังหวัดและ
เล็งเห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตของการทุจริต

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

84,850

สํานักงาน
จังหวัด
เชียงใหม

รอยละของหนวยงานใน
สังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม ผานเกณฑ
การประเมิน ITA รอยละ 90
คน

75

15,000

คน

60

15,000

แหง

25

100,000

หนวย
งาน

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
เชียงใหม
/

/
29 พ.ค. 62

/

/

/

/
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ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธที่ 3 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการสรางความตระหนักรูการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบใหแกเครือขาย
ภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

2

โครงการเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับเครือขายดานการปองกัน
และปราบปรามทุจริตในสวน
ราชการจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562

เปาหมาย
ดําเนินงาน
หนวย ปริมาณ
นับ
งาน
คน
160

คน

100

งบประมาณ
(บาท)
153,400

69,600

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วัด

ผลลัพธ
ไตรมาส 1

รอยละ 80 ของจํานวน
เครือขายภาคประชาชนที่เขา
รวมโครงการ ไมมีการให
สินบน หรือถูกเรียกรับสินบน
จากเจาหนาที่ของรัฐ

ประชาชนเกิดความตระหนัก
และเขามามีสวนรวมในการเฝา
ระวัง ปองกันและติดตามการ
ทุจริตภาครัฐ โดยรวมเปน
เครือขายภาคประชาชนตอตาน
การทุจริตของจังหวัด
รอยละ 80 ของจํานวน
ขาราชการในจังหวัดเชียงใหมมี
ขาราชการ ที่เขารวมโครงการ สวนรวมในการตานทุจริต เกิด
ไมถูกรองเรียน/ดําเนินการ
สังคมตานทุจริต สามารถ
ทางวินัยเกี่ยวกับการทุจริต
ปกปองผลประโยชนของชาติ
และประพฤติมิชอบ
และประชาชนไดอยางรวดเร็ว
เปนธรรม และเทาเทียม

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3
153,400

69,600

ไตรมาส 4

หนวย
งาน
รับผิด
ชอบ
สํานักงาน
จังหวัด
เชียงใหม

สํานักงาน
จังหวัด
เชียงใหม
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3.2 งบประมาณของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธที่ 1 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1 สรางการรับรูในการประชุมของ
หนวยงาน
- ประชุมสํานักงานทุกเดือน และนํา
หัวขอการปองกันการทุจริต แจงให
เจาหนาที่ทุกคนไดรับรูถึงความผิด
เชน การควบคุมงาน การเปน
คณะกรรมการตรวจการจาง เปนตน
2 เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน (จัดใหมีชองทางการรับ
ฟงขอคิดเห็นหรือขอรองเรียน
ที่สะดวกหลากหลาย)
3 สงเสริมใหเจาหนาที่ทุกระดับไดเรียนรู
และปฏิบัติหนาที่ดวยหลักธรรมาภิบาล
(โครงการพัฒนาคุณธรรมใหกับ
เจาหนาที่)

4 กิจกรรมสวดมนตไหวพระกอนการ
ทํางาน

เปาหมายดําเนินงาน
ปริมาณ
หนวยนับ
งาน
-

งบประมาณ
(บาท)
ไมใช
งบประมาณ

ชองทาง

3

ไมใช
งบประมาณ

คน

1

ไมใช
งบประมาณ

รอยละ
ของ
เจาหนาที่
ที่เขารวม
กิจกรรม

๙๐

ไมใช
งบประมาณ

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วดั

ผลลัพธ

หนวยงาน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

- เชิงปริมาณ
จํานวนบุคลากรในสังกัด
จํานวนขาราชการ เจาหนาที่
ไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกัน
ที่เขารวมการประชุมสํานักงานฯ การทุจริต

-

-

-

-

สํานักงาน
โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัด
เชียงใหม

จํานวนชองทางรับฟงความ
คิดเห็น 3 ชองทาง

-

-

-

-

สํานักงาน
ปศุสัตว
จังหวัด
เชียงใหม

-

-

-

-

สํานักงาน
ปศุสัตว
จังหวัด
เชียงใหม

/

/

สํานักงาน
พระพุทธ
ศาสนา
จังหวัด
เชียงใหม

มีชองทางรับฟงความคิดเห็น 4
ชองทาง
1.โทรศัพท/โทรสาร
2.จดหมาย
3.website-facebook
4.Application DLD 4.0
มีเจาหนาที่รวมกิจกรรมของ
มีขาราชการ 2 ราย เขารวม
กรมปศุสัตวอยางนอยปละ 1 ราย โครงการพัฒนาคุณธรรมและ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ณ
วัดปาทรัพยทวีธรรมาราม อําเภอ
วังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2562 13 กุมภาพันธ 2562
รอยละของผูที่เขารวมกิจกรรม ทําใหเจาหนาที่ของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
ไดตระหนักถึงผลแหงกรรมตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
และไมกลาทําความชัว่ หรือทุจริต
ในหนาที่
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ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5

กิจกรรมความดีในวันพระ

6

โครงการเสริมสรางวินัย คุณธรรม
จริยธรรม เพื่อปองปราบการทุจริต
กระทําการละเมิดของขาราชการ
บุคลากร สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม ป ๒๕๖๒
- อบรมเสริมสรางวินัย คุณธรรม
จริยธรรม เพื่อปองปราบการทุจริต
กระทําละเมิดของขาราชการ
บุคลากรสาธารณสุขอําเภอระดับ
จังหวัด อําเภอ และตําบล
- นิเทศ ติดตาม กํากับการดําเนินงาน
วินัย จริยธรรม คุณธรรม หนวยงาน
ในสังกัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม
- ติดตาม สืบสวน สอบสวนการ
กระทําผิดวินัย ละเมิด กรณีมีเรื่อง
รองเรียน รองทุกข ตามที่ไดรับแจง
สรางเสริมความถูกตอง ความชอบ
ธรรมใหนําหลักตามหลักศาสนาและ
คานิยมทีด่ ีเปนเครื่องมือในการปลูก
จิตสํานึก เพื่อใหมีความรับผิดชอบ
และตอตานทุจริต

7

เปาหมายดําเนินงาน
ปริมาณ
หนวยนับ
งาน
จํานวน
๒ ครั้ง/
เดือน

งบประมาณ
(บาท)
ไมใช
งบประมาณ

คน

160

45,700

อําเภอ

25

7,200

คดี

7

24,500

ครั้ง

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วดั

ผลลัพธ

จํานวนการทําประโยชนหรือ
การทํากิจกรรมสืบสาน
พระพุทธศาสนาของเจาหนาที่
สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหมเปนประจําทุก
วันพระ ไมนอยกวาเดือนละ ๒ ครั้ง
๑.รอยละ ๘๐ ของขาราชการ
บุคลากร ที่เขารับการอบรม มี
ความรู ความเขาใจดานวินยั
คุณธรรม จริยธรรม
2. อัตราการกระทําผิดวินัย
ละเมิดของขาราชการบุคลากร
สาธารณสุขลดลง
3. รอยละ 100 ของระดับ
อําเภอ ไดรับการนิเทศติดตาม
งาน
4. รอยละ 100 ของขอ
รองเรียน รองทุกขกระทําผิด
วินัย ละเมิดไดรับการจัดการ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

ทําใหเจาหนาที่ของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
ไดเรียนรูถึงความสุขจากการทํา
ความดี และละเวนความชั่วหรือ
การประพฤติทุจริตในรูปแบบตาง ๆ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 4

/

/

หนวยงาน
สํานักงาน
พระพุทธ
ศาสนา
จังหวัด
เชียงใหม
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
เชียงใหม

5 เม.ย. 62

/
จํานวนครัง้ ที่หนวยงานจัดกิจกรรม
ทางศาสนา สาธารณะและคานิยมที่ดี
6ครั้งขึ้นไป = 5 คะแนน
5ครั้ง = 4 คะแนน
4ครั้ง = 3 คะแนน
3ครั้ง = 2 คะแนน
ไมเกิน 2 ครั้ง = 1 คะแนน

ไตรมาส 3

/

/

/

/





สํานักงาน
ที่ดินจังหวัด
เชียงใหม
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เปาหมายดําเนินงาน
ปริมาณ
หนวยนับ
งาน
คน
155

งบประมาณ
(บาท)

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

8

โครงการการเสริมสรางวินัย คุณธรรม
จริยธรรม การปองกันและปราบปราม
การทุจริตของสํานักงานขนสงจังหวัด
เชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒

9

กิจกรรมสอดแทรกหัวขอการให
ความรูดานการทุจริตสูการปฏิบัติตาม
ภารกิจของหนวยงาน

ครั้ง

1

ไมใช
งบประมาณ

10 ประกาศเจตนารมณของบุคลากรใน
การตอตานการทุจริตผานเว็บไซตของ
สํานักงาน

ครั้ง

1

ไมใช
งบประมาณ

รอยละ

รอยละ
90

ไมใช
งบประมาณ

11 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการนํา
หลักธรรมาภิบาลมาใชในการ
ปฏิบัติงาน

ไมใช
งบประมาณ

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วดั

ผลลัพธ

การประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. มีเกียรติภูมิในการปฏิบัติ
ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต
มีคุณธรรม มีความโปรงใสและ
ตรวจสอบได พรอมรับผิดชอบตอ
การดําเนินภารกิจที่สงผลเสียหาย
หรือผลกระทบตอสังคม
๒. เกิดความเชื่อมั่นแกสังคมวา
สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม
เปนองคกรธรรมาภิบาล ซึ่งมี
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย
เจาหนาที่มีจิตสํานึกในความ
ถูกตองชอบธรรม มีความ
รับผิดชอบ มีความโปรงใสและ
เปนธรรม ทั้งกับเจาหนาที่ภายใน
หนวยงาน ประชาชนที่มาติดตอ
ราชการ

ไตรมาส 1

(อยุระหวางดําเนินการ)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หนวยงาน
สํานักงาน
ขนสง
จังหวัด
เชียงใหม

/

รอยละของหนวยงานที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู

ไตรมาส 2

/





/









สํานักงาน
สหกรณ
จังหวัด
เชียงใหม
สํานักงาน
สหกรณ
จังหวัด
เชียงใหม
สํานักงาน
คุมประพฤติ
จังหวัด
เชียงใหม

22
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

12 จัดกิจกรรมสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและหลัก
ธรรมาภิบาล เชน ปาฐกถาธรรม,
บรรยายธรรมะ ทําบุญตักบาตร,
เจริญวิปสสนากรรมฐาน ทําบุญเนื่อง
ในวันสําคัญตางๆ ไหวพระสวดมนต
และการประชุมอบรมใหความรู
เปนตน
13 โครงการรณรงคใหบุคลากรในสังกัด
กรมคุมประพฤติใสเสื้อสีขาวในวันพุธ
เพื่อเปนสัญลักษณแหงความตอตาน
การทุจริต
14 จัดกิจกรรมการมีสวนรวมของ
เครือขายเจาหนาที่ในการปองกันการ
ทุจริต เชน แจกเอกสารตอตานการ
ทุจริตแกผูรับบริการ, รวมจัดบอรด
ประชาสัมพันธตอตานการทุจริต,
รณรงคสงเสริมใหปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมองคกรของกรมคุม
ประพฤติ เปนตน
15 บรรจุหัวขอการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ/
ผลประโยชนทับซอนและประมวล
จริยธรรมในการประชุม/อบรม/
สัมมนาตางๆใหแกบุคคลในสังกัด

เปาหมายดําเนินงาน
ปริมาณ
หนวยนับ
งาน
รอยละ
รอยละ
95

งบประมาณ
(บาท)

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วดั

ผลลัพธ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หนวยงาน

ไมใช
งบประมาณ

รอยละของหนวยงานที่จัด
กิจกรรมตั้งแต 4 ครั้งขึ้นไป

ดําเนินการ 9 ครั้ง

/

/





สํานักงาน
คุมประพฤติ
จังหวัด
เชียงใหม

/

/





สํานักงาน
คุมประพฤติ
จังหวัด
เชียงใหม

รอยละ

รอยละ
90

ไมใช
งบประมาณ

รอยละของหนวยงานที่
หนวยงานใสเสื้อสีขาว

บุคลากรใสเสื้อสีขาวทุกวันพุธ
24 ครั้ง

รอยละ

รอยละ
95

ไมใช
งบประมาณ

รอยละของหนวยงานที่จัด
กิจกรรมอยางนอย 1 ครั้ง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562
บุค ลากรสํา นั ก งานคุม ประพฤติ
จั ง หวั ด เชี ย งใหม ร ว มโครงการ
ขับเคลื่อนการรณรงคตอตานการ
ทุ จ ริ ต ตาม มาตรา 63 ของ
รัฐธรรมนูญ

/





สํานักงาน
คุมประพฤติ
จังหวัด
เชียงใหม

รอยละ

รอยละ
94

ไมใช
งบประมาณ

รอยละของหนวยงานที่บรรจุ
หัวขอการปองกันปราบปาม
การทุจริตภาครัฐ/ผลประโยชน
ทับซอนและประมวลจริยธรรม
ในการประชุม/อบรม/สัมมนา

วั น ที่ 21 มกราคม 2562 ใน
การประชุมประจําเดือน ณ หอง
ประชุม 1 สํานักงานคุมประพฤติ
จั ง หวดเชี ย งใหม ผู อํ า นวยการ
สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด
เชี ย งใหม ได แ จ ง ให ที่ ป ระชุ ม
รับทราบแนวทางและหลักเกณฑ
กา ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล กา ร ป ฏิ บั ติ
ราชการประจํ า ป ง บประมาณ
พ. ศ . 2 5 62 กา ร ป ระ เ มิ น
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

/





สํานักงาน
คุมประพฤติ
จังหวัด
เชียงใหม

23
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

16 กิจกรรมเขาวัดฟงธรรมและรวม
กิจกรรมทางศาสนาของเจาหนาที่
สํานักงาน ปภ. จังหวัดและสาขา

เปาหมายดําเนินงาน
ปริมาณ
หนวยนับ
งาน
ครั้ง
10

งบประมาณ
(บาท)

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วดั

ไมใช
งบประมาณ

เจาหนาที่ในสังกัดสํานักงาน
ปภ. จังหวัด และสาขา
ทุกคนไดเขารวมกิจกรรมทาง
ศาสนา ที่จังหวัดจัดไมต่ํากวา
10 ครั้ง

17 กิจกรรมประชาสัมพันธ รณรงคให
เจาหนาที่สํานักงาน ปภ. จังหวัดและ
สาขา รักษาศีล 5

ครั้ง

1

ไมใช
งบประมาณ

เจาหนาที่ในสังกัด
สํานักงาน ปภ. จังหวัด และ
สาขา ไดเขารวมกิจกรรม
รณรงคใหรักษาศีล 5 ในชวง
เขาพรรษา จํานวน 1 ครั้ง

18 ใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ในการประชุมประจําเดือน ของ
สนง. ปภ จังหวัด และสาขา

ครั้ง

10

ไมใช
งบประมาณ

19 การจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม
เพิ่มความรูในการปฏิบัติงานปองกัน
และปราบปรามการทุจริต

ครั้ง

1

ไมใช
งบประมาณ

เจ า หน า ที่ ใ นสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
ปภ. จั ง หวั ด และสาขา ได รั บ
ความรูเกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ ในการประชุม
ประจํ า เดื อ นของ สนง.ปภ
จั ง หวั ด และสาขา ไม ต่ํ า กว า
10 ครั้ง
เจาหนาที่ในสังกัด
สํานักงาน ปภ. จังหวัด และ
สาขา ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต จํานวน
1 ครั้ง

ผลลัพธ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

/

/

/

/

/

/

/

/

/



/

หนวยงาน
สํานักงาน
ปองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัด
เชียงใหม
สํานักงาน
ปองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัด
เชียงใหม
สํานักงาน
ปองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัด
เชียงใหม
สํานักงาน
ปองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัด
เชียงใหม

24

ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธที่ 2 ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1

สรางสรรคความดีความพอเพียง
ดานการสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการปฏิบัติงานเพื่อตอตาน
การทุจริต

เปาหมายดําเนินงาน
หนวย ปริมาณ
นับ
งาน
รอยละ

งบประมาณ
(ลานบาท)

รอยละ

ไมใช
งบประมาณ

รอยละ
95

ไมใช
งบประมาณ

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (ลานบาท)
ตัวชี้วดั
รอยละของบุคลากรที่เขารวม
กิจกรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
รอยละ 90 ขึ้นไป = 5คะแนน
รอยละ 80-89 = 4 คะแนน
รอยละ 70-79 = 3 คะแนน
รอยละ 60-69 = 2 คะแนน
นอยกวารอยละ 60= 1
คะแนน
รอยละของหนวยงานที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางนอย 1
ครั้ง

ผลลัพธ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หนวยงาน
สํานักงาน
ที่ดินจังหวัด
เชียงใหม

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
เชียงใหมรวมกับเจาหนาที่
หนวยงานในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหมอบรม
การผลิตปุยอินทรียเพื่อสงเสริม
ใหเจาหนาที่ในสังกัดกระทวง
ยุติธรรม ไดศึกษาเรียนรูการผลิต
ปุยอินทรีย ณ อาคารภาควิชาดิน
และปุยคณะผลิตกรรมการ
เกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ





สํานักงาน
คุมประพฤติ
จังหวัด
เชียงใหม

25

ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธที่ 3 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
เปาหมายดําเนินงาน
หนวย ปริมาณ
นับ
งาน
เรื่อง

งบประมาณ
(บาท)

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1

เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ในบริการ

2

จัดกิจกรรมการมีสวนรวมของ
เครือขายภาครัฐ/ภาคเอกชนรวม
ปองกันปราบปรามการทุจริต เชน
รวมกันรณรงคแจกเอกสารตอตาน
การทุจริต/แจกชองทางการ
รองเรียนแกผูรับบริการ, รวมกัน
แสดงสัญลักษณตอตานการทุจริต
เปนตน

รอยละ

รอยละ
90

ไมใช
งบประมาณ

3

ใหความรูปลูกจิตสํานึกในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
ใหกับอาสาสมัครคุมประพฤติ
(สามารถดาวนโหลดเอกสารและ
ขอมูลไดที่เว็บไซตกรมคุมประพฤติ
หวขอคุมประพฤติปลอดทุจริต)

รอยละ

รอยละ
94

ไมใช
งบประมาณ

4

โครงการเพิ่มศักยภาพและการมี
สวนรวมของเครือขาย อปพร.
มิสเตอรเตือนภัย และ อส.ปภ. ใน
การสอดสองเฝาระวังและแจง
เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของขาราชการและเจาหนาที่
ในสังกัด สํานักงาน ปภ. จังหวัด
และสาขา

ครั้ง

8

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วดั
จํานวนขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
ปรับปรุงการบริการ
3 เรื่อง ขึ้นไป = 10 คะแนน
2 เรื่อง = 6 คะแนน
1 เรื่อง = 2 คะแนน
รอยละของหนวยงานที่
เครือขายทั้งภาครัฐ/
ภาคเอกชนมีสวนรวมจัด
กิจกรรมปองกันและ
ปราบปรามทุจริตอยางนอย
1 ครั้ง

ผลลัพธ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หนวยงาน
สํานักงาน
ที่ดินจังหวัด
เชียงใหม

วันที่ 7 ธันวาคม 2561
บุคลากรของสํานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดเชียงใหมรวมงาน
วันตอตานคอรรัปชั่นสากล
(ประเทศไทย)จังหวัดเชียงใหม
และรวมกันประกาศเจตนารมณ
ในการตอตานทุจริตภายใต
แนวคิด ZERO TOLERANCE
คนไทยไมทนตอการทุจริต
รอยละของหนวยงานในการจัด
(อยูระหวางการเตรียมการ
กิจกรรมใหความรูปลูก
ประชุม อ.ส.ค.)
จิตสํานึกในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตให
อาสาสมัครคุมประพฤติอยาง
นอย 1 ครั้ง

/

เครือขาย อปพร. มิสเตอร
เตือนภัย และ อส.ปภ. ที่เขา
รวมโครงการเพิ่มศักยภาพและ
การมีสวนรวมในการสอดสอง
เฝาระวังและแจงเบาะแสการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ขาราชการและเจาหนาที่ใน
สังกัด สํานักงาน ปภ. จังหวัด
และสาขา ไมต่ํากวา 8 ครั้ง

/

/





สํานักงาน
คุมประพฤติ
จังหวัด
เชียงใหม





สํานักงาน
คุมประพฤติ
จังหวัด
เชียงใหม





สํานักงาน
ปองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัด
เชียงใหม

26
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5

กิจกรรมสรางมาตรฐานความ
ปลอดภัยในแหลงทองเที่ยวของ
จังหวัดเชียงใหม ในการสอดสอง
เฝาระวังและแจงเบาะแสการทุจริต
และประพฤติมิชอบของขาราชการ
และเจาหนาที่ในสังกัด สํานักงาน
ปภ. จังหวัด และสาขา

เปาหมายดําเนินงาน
หนวย ปริมาณ
นับ
งาน
ครั้ง
1

งบประมาณ
(บาท)
ไมใช
งบประมาณ

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วดั

ผลลัพธ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ผูประกอบการที่เขารวม
กิจกรรมสรางมาตรฐานความ
ปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว
ของจังหวัดเชียงใหม
มีสวนรวมในการสอดสองเฝา
ระวังและแจงเบาะแสการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ขาราชการและเจาหนาที่ใน
สังกัด สํานักงาน ปภ. จังหวัด
และสาขา จํานวน 1 ครัง้

ไตรมาส 3

/

ไตรมาส 4



หนวยงาน
สํานักงาน
ปองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัด
เชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
ที่
1

เปาหมายดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หนวย ปริมาณ
นับ
งาน
กา รเผ ย แ พร ข อมู ล ข า ว สา ร ที่ เรื่อง
เกี่ ย วข อ งกั บ นโยบายในเว็ บ ไซต
จังหวัด เชน มาตรการปองกันการ
รั บ สิ น บน มาตรการป อ งกั น การ
ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน
กับผลประโยชนสวนรวม มาตรการ
ตรวจสอบการใชดุลยพินิจ ฯลฯ

งบประมาณ
(บาท)
ไมใช
งบประมาณ

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วดั

ผลลัพธ

- จํานวนนโยบาย/มาตรการ
ที่ไดเผยแพร
- จํานวนผูเขาดูขอมูล ขาวสาร

ข า ราชการ/เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ
และประชาชนทั่ วไปไดรั บทราบ
นโยบายและมาตรการ ในการ
ดําเนิน การ และชอ งทางในการ
ปองกันการทุจริตของจังหวัด

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

/

/

/

/

หนวยงาน
สํานักงาน
จังหวัด
เชียงใหม
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ยุทธศาสตรที่ 3 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพ
การทํางานเพื่อปองกันการกระทํา
ผิดระเบียบ/การทุจริต

2

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
๑) เปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน

เปาหมายดําเนินงาน
หนวย ปริมาณ
นับ
งาน
ครั้ง
1

งบประมาณ
(บาท)

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วดั

ไมใช
งบประมาณ
ไมใช
งบประมาณ

เรื่อง

3

๒) บริการรวดเร็ว โปรงใส ใสใจ
บริการ

รอยละ

ไมใช
งบประมาณ

4

3) เรงรัดงานคาง

รอยละ

ไมใช
งบประมาณ

ผลลัพธ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

/

จํานวนเรื่องที่จัดทําประกาศ
๕ เรื่องขึ้นไป= ๕ คะแนน
๔ เรื่อง = ๔ คะแนน
๓ เรื่อง = 3 คะแนน
2 เรื่อง = 2 คะแนน
๑ เรื่อง = 1 คะแนน
รอยละของเรื่องรองเรียนเมื่อเทียบ
กับไตรมาสกอนลดลง
รอยละ ๕๐ ขึ้นไป = ๑๐ คะแนน
รอยละ 41- 50 = 8 คะแนน
รอยละ 31-40 = 6 คะแนน
รอยละ21-30 = 4 คะแนน
รอยละ 1-20 = 2 คะแนน
รอยละของงานคางเมื่อเทียบกับ
งานเกิดของไตรมาสกอนลดลงนอย
กวารอยละ 20=10 คะแนน
รอยละ 21-25 = 8 คะแนน
รอยละ 26-30= 6 คะแนน
รอยละ 31-35 = 5 คะแนน
มากกวารอยละ 35 = 2 คะแนน
รอยละ 31-34 = 4 คะแนน
มากวารอยละ 35 = 2 คะแนน

หนวยงาน
สํานักงาน
สหกรณ
จังหวัด
เชียงใหม
สํานักงาน
ที่ดินจังหวัด
เชียงใหม









สํานักงาน
ที่ดินจังหวัด
เชียงใหม





สํานักงาน
ที่ดินจังหวัด
เชียงใหม
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ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1

การเปดโอกาสใหอาสาสมัครคุม
ประพฤติเขามามีสวนรวมในการ
ติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติ

2

การเปดเผยราคากลางกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางทางอิเล็กทรอนิกส

เปาหมายดําเนินงาน
หนวย ปริมาณ
นับ
งาน
รอยละ รอยละ
77

งบประมาณ
(ลานบาท)

รอยละ

ไมใช
งบประมาณ

รอยละ
100

ไมใช
งบประมาณ

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (ลานบาท)
ตัวชี้วดั

ผลลัพธ

รอยละของหนวยงานที่มี
อาสาสมัครคุมประพฤติเขามา
มีสวนรวมวางแผน /
ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

วั น ที่ 18 กุ ม ภาพั น ธ 2562
สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด
เชี ย งใหม จั ด ประชุ ม ประธาน
อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ อํ า เภอ
เพื่ อ เลื อ กตั้ ง ประธานกรรมการ
อาสาสมัค รคุ ม ประพฤติจั ง หวั ด
เชียงใหม ตามระเบียบกระทรวง
ยุ ติ ธ รรมว า ด ว ย กา รบริ ห า ร
องคการอาสาสมัครคุมประพฤติ
ใ น ก า ร นี้ ไ ด เ ป ด โ อ ก า ส ใ ห
อาสาสมัครคุ มประพฤติเ ขามามี
สวนรวมในการติดตามตรวจสอบ
การทุจริต หรือประพฤติมิชอบดวย
หนวยงานเปดเผยราคากลางทาง
อิเล็กทรอนิกส การเปดเผยราคา
กลางทางอิเล็ กทรอนิกส สํา หรั บ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง ที่ มี ร าคาเกิ น
กวา 5,000 บาท/ครั้ง จัดทํ าใน
ระบบสารสนเทศกรมบัญชีกลาง
(e-/GP) ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 ตั้งแตเดือนตุลาคม
2561 – 31 มีนาคม 2562

ลงชื่อ...........................................................ผูอนุมัติแผน
(นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ)
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2
/

หนวยงาน

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4





สํานักงาน
คุมประพฤติ
จังหวัด
เชียงใหม





สํานักงาน
คุมประพฤติ
จังหวัด
เชียงใหม

