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ค าน า 

 
  แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่ จัดท าขึ้นตามกรอบการ

ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายกระกระทรวงมหาดไทย และนโยบาย

จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการ การก ากับ เร่งรัด ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน และประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด 

  แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบเนื้อหา 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 

นโยบายส าคญั ส่วนที่ 2 กรอบแนวทางการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2560 และส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ

ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่ 

  จังหวัดเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันฯ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารส่วน

ราชการ และบุคลากรของหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการในจังหวัด ส าหรับเป็นแนวทางการบริหารจัดการ การก ากับ เร่งรัด ติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด 

 

 

            จังหวัดเชียงใหม่ 

            31  มีนาคม 2560 
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ส่วนท่ี 1  

ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ 
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ส่วนที่ 1 ความสอดคล้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรน์โยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม ่

1.1 ยุทธศาสตรช์าติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 วิสัยทัศน ์
 “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต  (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
 

 ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
 ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้ำงหน้ำ จะมุ่งสู่กำรเป็นประเทศที่มีมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับควำมร่วมมือจำกฝ่ำยกำรเมือง หน่วยงำนของรัฐ ตลอดจนประชำชน ในกำรพิทักษ์รักษำผลประโยชน์ของชำติและประชำชน เพ่ือให้ประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้ำนควำมโปร่งใสทัดเทียมนำนำอำรยประเทศ 

 พันธกิจ     

 “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต     ทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
 ประเทศไทยได้รับกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 

 วัตถุประสงค์หลัก  
 1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้ำนกำรทุจริตในวงกว้ำง  
 2. เกิดวัฒนธรรมทำงกำรเมือง (Political Culture) มุ่งต้ำนกำรทุจริตในทุกภำคส่วน  
 3. กำรทุจริตถูกยับยั้งอย่ำงเท่ำทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันกำรทุจริต และระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล  
 4. กำรปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรบังคับใช้กฎหมำย มีควำมรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับควำมร่วมมือจำกประชำชน  
 5. ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่ำคะแนน ในระดับท่ีสูงขึ้น 
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 ยุทธศาสตร ์
 ยุทธศำสตร์มีควำมครอบคลุมกระบวนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยก ำหนดยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนหลัก
ออกเป็น         6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้  
 1. สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต  
 2. ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 3. สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
 4. พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
 5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
 6. ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสงัคมที่ไมท่นต่อการทุจริต” 
 ค าอธิบาย 
 ยุทธศำสตร์ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นแนวทำงยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญในกระบวนกำรกำรปรับสภำพสังคมให้เกิดภำวะ “ที่ไม่ทน ต่อ
กำรทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต และปลูกฝังควำมพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ 
สุจริต เป็นกำรด ำเนินกำรผ่ำนสถำบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท ำหน้ำที่ในกำรกล่อมเกลำทำงสังคม ให้มีควำมเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำธำรณะ จิตอำสำ และควำมเสียสละ
เพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้ำงให้ทุกภำคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้ำนกำรทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรเรียนรู้ อันจะน ำมำ
สู่กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้ำงบทบำทของสื่อมวลชน กลุ่มทำงสังคม และองค์กรวิชำชีพในกำรสร้ำงสังคมโปร่งใสด้วยกำรบูรณำกำร
แผนงำนในทุกระดับของภำคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ปฏิบัติไปในทิศทำงเดียวกัน บนพ้ืนฐำนของกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแนวทำงที่ได้จำก 
“Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตจำกประเทศต่ำง ๆ ที่ประสบควำมส ำเร็จด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต และปลูกฝัง
ค่ำนิยมในควำมซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนไม่ยอมรับกำรทุจริตทุกรูปแบบ มำปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมำะสมกับบริบทและสภำพปัญหำของประเทศไทย ควบคู่กับกำร
ด ำเนินกำรต่อยอดกลไกหรือแนวทำงที่มีอยู่เดิม ด้วยกำรบูรณำกำรและเปิดโอกำสให้กับทุกภำคส่วนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงต่อเนื่องและได้รับกำร
สนับสนุนอย่ำงเพียงพอเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยำว 
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 ยุทธ์ศำสตร์ที่ 1 ก ำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 

 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑  ปรับฐำนควำมคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. พัฒนำหลักสูตร/บทเรียน/กำรเรียนกำรสอน/กำรน ำเสนอ/รูปแบบ กำรป้องกันกำรทุจริตตำมแนวคิดแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ในทุกระดับ 
 2. กำรก ำหนด พัฒนำ หรือปรับปรุงมำตรฐำนทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ และมีกำรประกำศใช้อย่ำงจริงจัง 
 

 กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมเพ่ือต้ำนทุจริต 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

 1. กล่อมเกลำทำงสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้ำงพลเมืองที่ดี 
 2. พัฒนำนวัตกรรมและสื่อกำรเรียนรู้ส ำหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
 3. พัฒนำจิตส ำนึกสำธำรณะ 
 4. กำรใช้เครื่องมือกำรสื่อสำรทำงสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 5. กำรเสริมบทบำทกำรกล่อมเกลำทำงสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชำชีพ   
 6. พัฒนำมำตรวัดทำงสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรขัดเกลำพฤติกรรม 

 กลยุทธ์ที่ 3  ประยุกต์หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้ำนทุจริต 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

 1. น ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในกำรกล่อมเกลำทำงสังคมและกำรปฏิบัติงำนต่อต้ำนกำรทุจริต 
 2. พัฒนำหลักสูตร/บทเรียน/กำรเรียนกำรสอน/กำรน ำเสนอ/รูปแบบกำรป้องกันกำรทุจริตตำมแนวทำงของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรเรียนกำรสอนในทุก
ระดับ 
 3. พัฒนำระบบและจัดกำรองค์ควำมรู้กำรป้องกันกำรทุจริตตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
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 กลยุทธ์ที่ ๔  เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. สร้ำงชุมชนเฝ้ำระวัง ต่อต้ำนทุจริต    
 2. สร้ำงควำมตื่นตัวในกำรแสดงออกต่อเหตุกำรณ์ทำงสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทำงสังคมและ/หรือกฎหมำย และผลักดันให้เกิดกำรลงโทษทำงสังคม (Social 
Sanction) และทำงกฎหมำย บนพื้นฐำนของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 3. บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดบัเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
 ค าอธิบาย 
 จำกสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่ำทศวรรษที่ผ่ำนมำ เมื่อพิจำรณำจำกประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นกำรชุมนุมประท้วงของประชำชน
ทุกกลุ่ม ทุกฝ่ำยที่มีต่อทุกรัฐบำลที่ผ่ำนมำ จะเห็นได้ว่ำประชำชนทุกกลุ่มทุกฝ่ำยต่ำงมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประกำรหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและ
เจ้าหน้าที่รัฐ อำจกล่ำวได้ว่ำปัญหำกำรทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลำงของปัญหำควำมขัดแย้งท้ังมวลของสังคมไทยในห้วงเวลำกว่ำหนึ่งทศวรรษที่ผ่ำนมำ และกำรแสดงออก
ซึ่งเจตจ ำนง ทำงกำรเมืองของประชำชนทุกกลุ่มทุกฝ่ำยที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่ำจะเป็นรัฐบำลใดก็ตำม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ ำนง
ทำงกำรเมืองอันแน่วแน่ของประชำชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ำย ที่ต้องกำรให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำลและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่รั ฐเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส 
ปรำศจำกกำรทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ตอบรับต่อเจตจ ำนงทำงกำรเมืองของประชำชนในเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเห็นได้ชัดเจน โดยปรำกฏ
ทั้งในส่วนค ำปรำรภอันเป็นส่วนแสดงเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญของปวงชนชำวไทย และปรำกฏทั้งในส่วนเนื้อหำสำระในหมวดต่ำง ๆ อันเป็นกำรจัดโ ครงสร้ำงและ
ระเบียบทำงกำรเมืองกำรปกครองที่น ำไปสู่กำรสร้ำงสังคมที่โปร่งใสปรำศจำกกำรทุจริต ซึ่งร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสะท้อนให้เห็นได้อย่ำ งชัดเจน ถึงควำมเห็นพ้อง
ต้องกันว่ำกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยไทยที่ผ่ำนมำมิได้มีเสถียรภำพ หรือรำบรื่นเรียบร้อยเป็นเพรำะผู้น ำไม่น ำพำห รือไม่นับถือย ำเกรงกฎเกณฑ์กำรปกครอง
บ้ำนเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอ ำนำจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีกำรวำงกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบที่เ ข้มงวด เด็ดขำด เพ่ือมิให้
ผู้บริหำรที่ปรำศจำกคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลได้เข้ำมำมีอ ำนำจในกำรปกครองบ้ำนเมืองหรือเข้ำมำใช้อ ำนำจตำมอ ำเภอใจ 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรสนองตอบต่อเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอันแน่วแน่ของประชำชน ที่ปรำกฏให้เห็นอย่ำงเด่นชัดในห้วงเว ลำกว่ำหนึ่ง
ทศวรรษที่ผ่ำนมำให้ด ำรงอยู่อย่ำงต่อเนื่อง และเพ่ือเป็นกำรสนองตอบต่อเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต ระยะที่ 3 จึงได้ก ำหนดให้มียุทธศำสตร์กำรน ำเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดีย วกัน โดย
เป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชำชนและรัฐบำลมีกำรน ำเจตจ ำนงทำงกำรเมืองกำรปกครองในเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตไปสู่กำรปฏิบัติของทุกภำคส่วนอย่ำงเป็นรูปธรรม
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และมีควำมเห็นพ้องสอดคล้องเป็นเดียวหนึ่งกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงสังคมไทยให้มุ่งสู่สังคมที่มีค่ำนิยมร่วม ในกำรต่อต้ำนกำ รทุจริต อันเป็นเจตจ ำนงทำง
กำรเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มุ่งแก้ไขปัญหำกำรเมืองกำรปกครองไทยให้เกิดเสถียรภำพและควำมสงบเรียบร้อยในท้ำยที่สุด 
 ยุทธ์ศำสตร์ที่ 2 ก ำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนำกลไกกำรก ำหนดให้นักกำรเมืองแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตต่อสำธำรณชน 
  แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
  1. ก ำหนดให้นักกำรเมืองต้องแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตต่อสำธำรณชนก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
  2. ก ำหนดให้พรรคกำรเมืองจัดท ำเอกสำรแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองของพรรคกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชำชน 

  กลยุทธ์ที่ ๒  เร่งรัดกำรก ำกับติดตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมของนักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่รัฐในทุกระดับ 
 1. ศึกษำและก ำหนดแนวทำง/ขั้นตอนกำรก ำกับติดตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมของนักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่รัฐ 
 2. กำรก ำกบัติดตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมของนักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่รัฐโดยประชำชน 
 3. กำรประเมินมำตรฐำนทำงจริยธรรมและคุณธรรมของนักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่รัฐ 

 กลยุทธ์ที่ ๓  สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนก ำหนดกลยุทธ์และมำตรกำรส ำหรับเจตจ ำนงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. ศึกษำและวิเครำะห์แนวทำงกำรก ำหนดกลยุทธ์และมำตรกำรในกำรปฏิบัติเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ทั้งในระดับชำติและท้องถิ่น 
 2. ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรก ำหนดกลยุทธ์และมำตรกำรในกำรปฏิบัติเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 3. กำรส่งเสริมเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในระดับประชำชน 

 กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนำระบบกำรบริหำรงบประมำณด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเพ่ือให้ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่มีสัดส่วน
เหมำะสมกับกำรแก้ปัญหำ 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. ศึกษำวิเครำะห์แนวทำงกำรปฏิรูประบบกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่เพียงพอและเหมำะสม 
 2. จัดท ำแผนกำรปฏิรูประบบกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่เพียงพอและเหมำะสม 
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 กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมกำรจัดตั้งกองทุนต่อต้ำนกำรทุจริตส ำหรับภำคเอกชนและภำคประชำชนโดยรัฐให้กำรสนับสนุนทุนตั้งต้น 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. กำรศึกษำแนวทำงกำรจัดตั้งกองทุนต่อต้ำนกำรทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล 
 2. พัฒนำตัวแบบกองทุนต่อต้ำนกำรทุจริตส ำหรับภำคเอกชนและภำคประชำชน 

  กลยุทธ์ที่ ๖  ประยุกต์นวัตกรรมในกำรก ำกับดูแลและควบคุมกำรด ำเนินงำนตำมเจตจ ำนงทำงกำรเมืองของพรรคกำรเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสำธำรณะ 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. ก ำหนดให้พรรคกำรเมืองต้องแสดงแนวทำงในกำรด ำเนินนโยบำยและกำรใช้งบประมำณต่อนโยบำยนั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีกำรเลือกตั้ง  
 2. จัดท ำระบบฐำนข้อมูลแนวทำง/มำตรกำรในกำรป้องกันกำรทุจริตในแต่ละโครงกำรที่พรรคกำรเมืองได้หำเสียงไว้กับประชำชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
 ค าอธิบาย 
 กำรทุจริตเชิงนโยบำย (Policy Corruption) คือกำรแสวงหำประโยชน์ หรือกำรเอ้ือประโยชน์หรือกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม
อันเกิดจำกกำรใช้อ ำนำจทำงบริหำรในกำรเสนอโครงกำรหรือกำรด ำเนินโครงกำรหรือกิจกำรใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์จำกกำรด ำเนินตำม
โครงกำรหรือกิจกำรนั้น ๆ และท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่รัฐ กำรทุจริตในรูปแบบดังกล่ำวเป็นปัญหำที่พบมำกขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศอย่ำงมหำศำล ซึ่งจำกผลกำรวิจัยที่ผ่ำนมำพบว่ำกำรทุจริตเชิงนโยบำยมักเกิดจำกกำรใช้ช่องว่ำงทำงกฎหมำยเข้ำแสวงหำประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่
ขั้นตอนกำรก ำหนดนโยบำยของพรรคกำรเมือง กำรใช้อ ำนำจอย่ำงไม่โปร่งใส อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำผลกำรวิจัยได้ชี้ ให้เห็นว่ำโครงกำรพัฒนำสำธำรณะต่ำง ๆ สำมำรถถูกใช้
เป็นเครื่องมือในกำรทุจริตได้ตลอดเวลำ แต่กำรทุจริต เชิงนโยบำยก็มักจะเกิดขึ้นในขั้นกำรก ำหนดโครงกำรตำมแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน เนื่องจำกเป็นวำระแรกที่
นโยบำยของพรรคกำรเมืองถูกก ำหนดให้เป็นรูปธรรม ที่ผ่ำนมำมีหลำยองค์กรอิสระและหลำยหน่วยงำนพยำยำมหำแนวทำงแก้ไขปัญหำดังกล่ำว แต่เนื่องจำกข้อจ ำกัดใน
เรื่องอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยไม่ได้มีกำรก ำหนดให้มีอ ำนำจยับยั้งโครงกำร   ที่อำจน ำไปสู่กำรทุจริตได้ รวมถึงขำดกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนในกำรตรวจสอบ
นโยบำยหรือโครงกำรต่ำง ๆ ที่อำจกอ่ให้เกิดกำรทุจริตเชิงนโยบำยร่วมกัน 
 ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ 3 จึงได้ก ำหนดให้มียุทธศำสตร์ “สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย” ซึ่งเป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่ง
ป้องกันกำรทุจริตตลอดกระบวนกำรนโยบำยโดยกำรก ำหนดมำตรกำรกลไก เสริมสร้ำงธรรมำภิบำล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบำย (Policy formation) ขั้นกำรก ำหนด
นโยบำย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบำย (Policy Decision) ขั้นกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นกำรประเมินนโยบำย (Policy 
Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)  
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 ยุทธ์ศำสตร์ที่ 3 ก ำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ ์
 กลยุทธ์ที่ ๑  วำงมำตรกำรเสริมในกำรสกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำยบนฐำนธรรมำภิบำล 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. กำรตรวจสอบแนวนโยบำยหำเสียงของพรรคกำรเมือง 
 2. กำรพัฒนำกระบวนกำรฉันทำมติในกำรก่อตัวนโยบำย 
 3. กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับนโยบำย 
 4. พัฒนำกรอบชี้น ำกำรก ำหนดนโยบำยตำมหลักธรรมำภิบำล 
 5. พัฒนำเกณฑ์ชี้วัดควำมเสี่ยงของนโยบำย Policy Risk Indicator (PRI) 
 6. พัฒนำแนวปฏิบัติในกำรยอมรับนโยบำยที่ผิดพลำดและแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
 7. ก ำหนดมำตรกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ หมายเหตุ : (เพ่ือแก้ไขกำรทุจริตในกระบวนกำรจัดเตรียมงบประมำณ เช่น มีกำรเอ้ือ
ประโยชน์กันระหว่ำงภำคกำรเมือง ภำคธุรกิจ เป็นต้น กำรทุจริตในกระบวนกำรอนุมัติงบประมำณ เช่น มีควำมพยำยำมผันงบประมำณเข้ำสู่เขตพ้ื นที่เลือกตั้งของ
นักกำรเมือง เป็นต้น และ        กำรทุจริตในกระบวนกำรบริหำรและควบคุมงบประมำณ เช่น กำรทุจริตในขั้นตอนของกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดกำรทุจริตมำก
ที่สุด เป็นต้น) 
 8. เสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกระบวนกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 9. กำรก ำหนดควำมรับผิดชอบทำงกำรเมืองของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองเก่ียวกับกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
  10. กำรก ำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม หรือเป็นควำมผิดในทำงบริหำร 
  11. กำรสร้ำงกลไกกำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจของฝ่ำยบริหำร 
  12. พัฒนำนวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ 
  13. บูรณำกำรกำรติดตำมและประเมินนโยบำย 

 กลยุทธ์ที่ ๒  กำรรำยงำนผลสะท้อนกำรสกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย (Policy cycle feedback) 
  แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
  1. บูรณำกำรและประมวลผลข้อมูลเพื่อกำรรำยงำนนโยบำย 
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 กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำนวัตกรรมส ำหรับกำรรำยงำนและตรวจสอบธรรมำภิบำลในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
  แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
  1. กำรพัฒนำนวัตกรรมส ำหรับกำรส่งเสริมภำคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชำชนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ 

 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีกำรศึกษำ วิเครำะห์ ติดตำม และตรวจสอบ กำรทุจริตเชิงนโยบำยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
  1. ศึกษำ วิเครำะห์ เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรตรวจสอบกำรทุจริตเชิงนโยบำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. เผยแพร่องค์ควำมรู้ในกำรด ำเนินนโยบำยอย่ำงโปร่งใสและไร้กำรทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
 ค าอธิบาย 
 ยุทธศำสตร์นี้มุ่งเน้นกำรพัฒนำกลไกและกระบวนงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตของประเทศไทยให้มี ควำมเข้มแข็งและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกำส
กำรทุจริตหรือท ำให้กำรทุจริตเกิดยำกข้ึนหรือไม่เกิดขึ้น โดยอำศัยทั้งกำรก ำหนดกลไกด้ำนกฎหมำย กลไกทำงกำรบริหำร และกลไกอ่ืน ๆ และเสริมสร้ำงกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนทั้งภำครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมำภิบำล 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑  เพ่ิมประสิทธิภำพระบบงำนป้องกันกำรทุจริต 
  แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
  1. พัฒนำมำตรกำรเชิงรุกที่สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรทุจริตในแต่ละระดับ 
  2. พัฒนำระบบกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม 
  3. เพ่ิมบทบำทของภำคเอกชน และภำคประชำสังคมในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมกับระบบกำรป้องกันกำรทุจริต 
  4. ยกระดับกลไกกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรป้องกันกำรทุจริต 
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  กลยุทธ์ที่ ๒  สร้ำงกลไกกำรป้องกันเพ่ือยับยั้งกำรทุจริต 
  แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
  1. สร้ำงกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งกำรทุจริต 
  2. น ำข้อเสนอแนะจำกกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งกำรทุจริตสู่กำรปฏิบัติ 
 3. ก ำหนดกลไกกำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำข้อเสนอแนะไปสู่กำรปฏิบัติ 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือลดปัญหำกำรทุจริต 
  แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
  1. พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในระบบบริหำรงำนสำธำรณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่รัฐ 
  2. พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่เปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถศึกษำ เรียนรู้ และหำข้อมูลเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริต (ก ำหนดเรื่องที่
ประชำชนให้ควำมสนใจ) 

 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำรสำธำรณะเชิงสร้ำงสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 1. พัฒนำและยกระดับรูปแบบกำรสื่อสำรสำธำรณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 2. ก ำหนดแผนกำรติดต่อสื่อสำรกำรตลำด (Integrated Marketing Communication-IMC)1 เพ่ือกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 กลยุทธ์ที่ 5 กำรพัฒนำ วิเครำะห์และบูรณำกำรระบบกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทำงกำร
ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. พัฒนำเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
 2. กำรบูรณำกำรระบบกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

 กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนให้ภำคเอกชนด ำเนินกำรตำมหลักบรรษัทภิบำล 
  แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนตำมหลักบรรษัทภิบำล 
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2. สร้ำงแรงจูงใจในกำรเป็นตัวอย่ำงองค์กรภำคเอกชนที่ปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำล 
 3. ก ำหนดบทลงโทษกับภำคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริต อย่ำงเด็ดขำดและรุนแรง 

 กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์ของบุคลำกรด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต 
  แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
  1. พัฒนำและยกระดับกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ให้มีควำมเป็นมืออำชีพและเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
  2. ต่อยอด ขยำยผล องค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์ ส ำหรับกำรป้องกันกำรทุจริต 

 กลยุทธ์ที่ 8   กำรพัฒนำระบบและส่งเสริมกำรด ำเนินกำรตำมอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention 
Against Corruption C.C. 2003 - UNCAC 2003) 
  แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. นโยบำยและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต 
 2. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้รองรับกำรป้องกันกำรทุจริต 
 3. สร้ำงแนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดกำรคลังของรัฐ 
 4. กำรรวบรวม กำรแลกเปลี่ยน กำรวิเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรทุจริต  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
 ค าอธิบาย 
 ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นกำรปรับปรุงและพัฒนำกลไกและกระบวนกำรต่ำง ๆ ของ กำร
ปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบ ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็ว มีประสิทธิภำพและเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่กำรปรับปรุงระบบกำรรับเรื่องร้องเรียนเข้ำสู่ กระบวนกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริต กำรพัฒนำระบบกำรตรวจสอบทรัพย์สินเพ่ือตรวจสอบกำรทุจริต กำรปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรในกำรสอบสวนและไต่สวน กำรปรับปรุงและบูรณำกำร
ขั้นตอนและกรอบระยะเวลำ ในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนปรำบปรำมกำรทุจริตให้มีควำมรวดเร็ว  กำรพัฒนำกลไกพิเศษในกำรด ำเนินคดีที่รวดเร็วมำกขึ้น กำรวำงแผน
ก ำหนดทิศทำงในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตตำมสถิติและฐำนข้อมูลระดับควำมเสียหำย/ควำมเร่งด่วน/จ ำนวนของคดีกำรทุจริต กำรศึกษำวิเครำะห์พลวัตของกำรทุจริตเพ่ือ
ตรำกฎหมำยป้องกันกำรทุจริตในเชิงรุก กำรบูรณำกำรข้อมูลและข่ำวกรองประกอบกำรปรำบปรำมกำรทุจริตที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งจะท ำให้ลดกำรด ำเนินงำน ที่ล่ำช้ำและ
ซ้ ำซ้อน กำรคุ้มครองพยำนและผู้แจ้งเบำะแสในคดีทุจริตที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ซึ่งจะท ำให้กำรด ำเนินคดีเป็นไปได้อย่ำงรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วก็จะมีกำร
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เผยแพร่เปิดโปงให้สำธำรณชนและสังคมเกิดควำมตระหนักและเกรงกลัวในกำรกระท ำกำรทุจริต รวมไปถึงกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรปรำบปรำมกำรทุ จริตตำม
แนวทำงของอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC 2003) 
ด้วย ซึ่งในกำรปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตดังกล่ำวจะมุ่งเน้นกำรด ำเนินกำรโดยกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรตรำเป็นกฎหมำย (Legislation) กำร
บังคับใช้กฎหมำย (Enforcement) และกำรตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท ำผิด (Judiciary) กำรบูรณำกำรร่วมกันของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทันสมัยในกำรพัฒนำกลไกต่ำง ๆ ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศำสตร์นี้จะท ำให้กำร ปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นไป
อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น คดีกำรทุจริตต่ำง ๆ ถูกด ำเนินกำรอย่ำงรวดเร็ว และผู้กระท ำกำรทุจริตได้รับกำรลงโทษ สำธำรณชนและสังคมเกิดควำม
ตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท ำกำรทุจริต และคดีกำรทุจริตมีอัตรำลดลงได้ในที่สุด 
 ยุทธ์ศำสตร์ที่ 5 ก ำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตให้มีประสิทธิภำพ 
  แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. กำรปรับปรุงระบบกำรรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงำนต่อต้ำนกำรทุจริตต่ำง ๆ ให้มีควำมรวดเร็ว เข้ำถึงได้โดยง่ำย 
 2. กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมไว้วำงใจต่อระบบกำรรับเรื่องร้องเรียน 

 กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงกำรตรวจสอบควำมเคลื่อนไหวและควำมถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. กำรพัฒนำระบบกำรตรวจสอบควำมเคลื่อนไหวและกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมำตรำ ๒๒๑ และ 244)                              
 2. กำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยในกำรตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกำสในกำรทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมำตรำ ๒๒๑ และ 244) 

 กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงกระบวนกำรและพัฒนำกลไกพิเศษในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตที่มีควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. กำรปรับปรุงกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้มีควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมำตรำ ๒๒๑ และ 244) 
 2. กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรด ำเนินกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
 3. กำรพัฒนำกลไกพิเศษ (Fast track) ในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมำตรำ ๒๒๑ และ 244) 
 4. กำรเพ่ิมบทบำทในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐต้นสังกัด 
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 กลยุทธ์ที่ ๔ ตรำกฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำยในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้เท่ำทันต่อพลวัตของกำรทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญำและ
มำตรฐำนสำกล 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. กำรตรำกฎหมำยหรือปรับปรุงกฎหมำยให้เท่ำทันต่อพลวัตของกำรทุจริต 
 2. กำรตรำกฎหมำยหรือปรับปรุงกฎหมำยเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงำนในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับ
สนธิสัญญำและมำตรฐำนสำกล 
 3. กำรประเมินติดตำมกำรอนุวัติกำรตำมสนธิสัญญำ เพ่ือให้ควำมเห็นทำงกฎหมำยในกำรเสนอแก้ไขกฎหมำยแลกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล 
 4. กำรบังคับใช้กฎหมำยและด ำเนินคดีตำมระดับควำมเสียหำย/ควำมเร่งด่วน/สถิติกำรทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมำตรำ 215) 
 5. กำรบังคับใช้กฎหมำยและด ำเนินคดีเฉพำะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมำตรำ 215) 
 ๖. กำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนภำครัฐต้นสังกัดในกำรบังคับใช้กฎหมำยและลงโทษทำงอำญำหรือทำงวินัย ในควำมผิดเกี่ยวกับกำรทุจริตหรือจริยธรรมข อง
เจ้ำหน้ำที่รัฐ 

 กลยุทธ์ที่ 5 บูรณำกำรข้อมูลและข่ำวกรองในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลประกอบกำรปรำบปรำมกำรทุจริตระหว่ำงหน่วยงำนปรำบปรำมกำรทุจริต2 (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมำตรำ ๒๒๑ และ ๒๔๔) 
 ๒. จัดตั้งประชำคมข่ำวกรองด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
 ๓. กำรประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสำธำรณะ หน่วยงำนประชำสังคมและหน่วยงำนธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่ำวกรองประกอบกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมำตรำ ๒๒๑ และ 244) 

 กลยุทธ์ที่ 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรคุ้มครองพยำนและผู้แจ้งเบำะแส (Whistleblower) และเจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 ๑. กำรมีมำตรกำรในกำรคุ้มครองพยำนและผู้ให้เบำะแส (whistleblower) ที่มีควำมน่ำเชื่อถือและสร้ำงควำมมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
 ๒. กำรมีมำตรกำรในกำรคุ้มครองเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
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 ๓. กำรก ำหนดรำงวัลหรือสิ่งจูงใจในกำรแจ้งเบำะแสในคดี 

 กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้เชิงสหวิทยำกำรของเจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. กำรพัฒนำองค์ควำมรู้/ทักษะ/ขีดควำมสำมำรถ รวมไปถึงควำมรู้ในเชิงสหวิทยำกำรให้แก่เจ้ำหน้ำที่ปรำบปรำมกำรทุจริต(non-training) 
 2. กำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ปรำบปรำมกำรทุจริตให้มีควำมรู้/ทักษะ/ขีดควำมสำมำรถ ที่เป็นมำตรฐำนและเท่ำทันต่อพลวัตของกำรทุจริต (training) 
 3. กำรแบ่งปันควำมรู้ (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่ปรำบปรำมกำรทุจริต 

 กลยุทธ์ที่ 8 กำรเปดิโปงผู้กระท ำควำมผิดให้สำธำรณชนรับทรำบและตระหนักถึงโทษของกำรกระท ำกำรทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. กำรเปิดโปงกำรทุจริตอย่ำงสร้ำงสรรค์และพัฒนำช่องทำงในกำรเผยแพร่เปิดโปงกำรทุจริตที่เข้ำถึงกำรรับรู้ของสำธำรณชนอย่ำงกว้ำงขวำง 

 กลยุทธ์ที่ 9 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรคุ้มครองพยำนและผู้แจ้งเบำะแส (Whistleblower) และเจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. จัดให้มีทรัพยำกรที่เหมำะสมเพ่ือรองรับกำรเพิ่มข้ึนของปริมำณคดีทุจริตระหว่ำงประเทศตำมกรอบควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดบัคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” 
 ค าอธิบาย 
 ยุทธศำสตร์ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้เรื่องกำรทุจริตของประเทศไทย เป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้น กำรยกระดับมำตรฐำนด้ำนควำมโปร่งใสและ กำรจัดกำร
กำรยกระดับค่ำดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย โดยกำรศึกษำวิเครำะห์ประเด็นกำรประเมิน และวิธีกำรส ำรวจตำมแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ำกับ ติดตำมให้
หน่วยงำน     ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงกำรท ำงำน รวมไปถึงกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ หน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม ภำคเอกชน และ
ต่ำงประเทศ เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
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 ยุทธ์ศำสตร์ที่ 6 ก ำหนดกลยุทธ์ และแนวทำงตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ศึกษำ และก ำกับติดตำมกำรยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. ศึกษำ วิเครำะห์ประเด็นกำรประเมินและวิธีกำรส ำรวจตำมแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส ำหรับกำรจัดอันดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) 
 2. บูรณำกำรหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีกำรรับรู้เรื่องกำรทุจริตของประเทศ (CPI) 
 3. เร่งรัด และก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินกำรยกระดับดัชนีกำรรับรู้เรื่องกำรทุจริตของประเทศ (CPI) 
 4. กำรจัดกำรกำรรับรู้ (Perceptions) 

 กลยุทธ์ที่ 2 บูรณำกำรเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเพ่ือยกระดับ ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทำงตำมกลยุทธ์ 
 1. วิเครำะห์และเชื่อมโยงเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (ยุทธศำสตร์ที่ 1 – ยุทธศำสตร์ที่ 5) เพ่ือยกระดับดัชนี
กำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) ของประเทศ 
 2. ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ 
 
1.2 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
  รัฐบำลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี มีนโยบำยในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินด้ำนต่ำงๆ รวม 11 ด้ำน โดยด้ำนที่เกี่ยวข้องกำรส่งเสริมและ
พัฒนำคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบำยข้อที่ ๑๐ สรุปได้ดังนี้ 
  นโยบายที่ 10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  ด ำเนินกำรจัดระบบอัตรำกำลังและปรับปรุงค่ำตอบแทนบุคลำกรภำครัฐให้เหมำะสมและเป็นธรรม ยึดหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่น
วำงใจ ในระบบรำชกำร ลดต้นทุนด ำเนินกำรของภำคธุรกิจเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขันกับนำนำประเทศ กำรรักษำบุคลำกรของภำครัฐที่มีประสิทธิภำพไว้ในระบบรำชกำร 
โดยจะด ำเนินกำรตั้งแต่ระยะเฉพำะหน้ำไปตำมล ำดับควำมจ ำเป็นและตำมที่กฎหมำยเอ้ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ในระยะแรก กระจำยอ ำนำจเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถ
เข้ำถึงกำรบริหำรสำธำรณะ ได้รวดเร็ว ทั้งจะวำงมำตรกำรทำงกฎหมำย มิให้เจ้ำหน้ำที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลำ หรือใช้อ ำนำจโดยมิชอบก่อให้เกิดกำรทุจริต หรือสร้ำงควำม
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เสียหำยแก่ประชำชนโดยเฉพำะนักลงทุน ในระยะเฉพำะหน้ำจะเน้นกำรปรับปรุงหน่วยงำนให้บริกำรด้ำนกำรท ำธุรกิจ กำรลงทุน และด้ำนบริกำรสำธำรณะใน
ชีวิตประจ ำวันเป็นส ำคัญ เสริมสร้ำงระบบคุณธรรม ในกำรแต่งตั้งและโยกย้ำยบุคลำกรภำครัฐ วำงมำตรกำรป้องกันกำรแทรกแซงจำกนักกำรเมือง และส่งเสริมให้มีกำรนำ
ระบบพิทักษ์คุณธรรมมำใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคลของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยต่ำงๆ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมำยเพื่อให้ครอบคลุมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภำครัฐทุกระดับ โดยถือว่ำเรื่องนี้เป็นวำระส ำคัญเร่งด่วนแห่งชำติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในกำรปฏิรูปทุกด้ำน ทั้งจะเร่งรัดกำรด ำเนินกำรต่อ
ผู้กระท ำกำรทุจริตทั้งในด้ำนวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริกำรมีโอกำสประเมินระดับควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำนรัฐและเปิดเผยผลกำรประเมินต่อประชำชน อีกทั้งจะท ำ
กรณีศึกษำที่เคยเป็นปัญหำ เช่น กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  กำรร่วมทุน กำรใช้จ่ำยเงินภำครัฐ กำรปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่งได้มีค ำวินิจฉัยขององค์กรต่ำงๆ มำเป็นบทเรียนให้ควำมรู้แก่
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในกำรปฏิบัติรำชกำร 
  แผนยุทธศาสตรก์ระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล 
   กลยุทธ์ที่ 4.1.4 ป้องกันกำรทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชำชนและภำคีกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
 
1.3 ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เร่ือง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ   
 เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้แก่ประชำชน รวมทั้งเพ่ือให้เกิดควำมสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์
ของประเทศชำติโดยรวม ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติจึงมีค ำสั่งดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ ก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนรำชกำรและหน่วยงำน
ของรัฐ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบ เฝ้ำระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิ ให้เกิดกำรทุจริตประพฤติมิ
ชอบได ้
 ข้อ 2 ในกรณีที่มีกำรกล่ำวหำหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่ำข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ กระท ำกำรหรือเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้ งในฐำนะ
ตัวกำร ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรและหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ภำยใต้พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
และพระรำชกฤษฎีกำ     ว่ำด้วยหลักเกณฑ์วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคล โดยให้
บังคับใช้มำตรกำรทำงวินัย มำตรกำรทำงปกครอง และมำตรกำรทำงกฎหมำยอย่ำงเฉียบขำดและรวดเร็ว 
 ข้อ 3 ในกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรและหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐมีหน้ำที่ในกำรควบคุม ก ำกับดู แล กำร
ด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 อย่ำงเคร่งครัด 
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 ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้บังคับบัญชำปล่อยปละละเลย ไม่ด ำเนินกำรตำมข้อ 2 และข้อ 3 ให้ถือเป็นควำมผิดวินัยหรือควำมผิดทำงอำญำแล้วแต่
กรณ ี
 ข้อ 5 ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐด ำเนินกำรแสวงหำ รวบรวม และด ำเนินกำรอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อเท็จจริงและ
พยำนหลักฐำนในกำรที่จะทรำบรำยละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับกำรทุจริตในภำครัฐ รวมทั้งติดตำม เร่งรัดผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 แลเรำยงฝำน
ผลกำรปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอควำมเห็นให้คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติทรำบและพิจำรณำอย่ำงต่อเนื่อง 
 
1.4 แผนยุทธศำสตร์จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 - 2564 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล                      
      กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมระบบบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร ร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ เอกชน และประชำชน 
 
1.5 โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย “มหาดไทยใสะอาด” และจังหวัดเชียงใหม่ “เชียงใหม่ใสสะอาด” 
 จังหวัดเชียงใหม่ด ำเนินกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมำณ พ .ศ. 2559 โดยได้น ำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนำยน 2557 เรื่อง มำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบำยรัฐบำล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557 
มำเป็นกรอบและแนวทำงด ำเนินกำร โดยได้แปลงไปสู่กำรปฏิบัติเป็นพันธกิจ “เชียงใหม่ใสสะอำด” ซึ่งจะมวีัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินกำร 4 ประกำร ดังนี้ 

1. เพ่ือยกระดับจิตส ำนึก และควำมรับผิดชอบในประโยชน์สำธำรณะของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบุคลำกรในหน่วยงำนภำครัฐ  และร่วมกัน
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

2. เพ่ือพัฒนำระบบบริหำรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตที่มีประสิทธิภำพ มีกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
กับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด (แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี )   

3. เพ่ือพัฒนำกลไก และมำตกำรที่สนับสนุนให้หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน เข้ำมีส่วนร่วมต่อต้ำนกำรทุจริต เกิดควำมไว้วำงใจ และ
เชื่อมั่นในควำมปลอดภัยกรณีแจ้งเบำะแสกำรทุจริต 

  4. เพ่ือยกระดับสมรรถนะกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในจังหวัด เพื่อร่วมกันต่อต้ำนกำรทุจริต 
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ส่วนที่ 2 

กรอบแนวทางการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดเชียงใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ส่วนที่ 2 กรอบแนวทางการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที3่ 
(พ.ศ.2560 - 2564) 

นโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 10 
การป้องกันปราบปรามการทุจริต 

ค าสั่ง คสช. ที่ 69/2557 
ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2557 

นโยบายเน้นหนัก มท. 
มหาดไทยใสสะอาด 

นโยบายจังหวัดเชียงใหม่ 
จังหวัดใสสะอาด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้ำงสังคมที่ไม่ทน 

ต่อกำรทุจรติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยกระดับคะแนนดัชนี    กำร
รับรู้กำรทุจริต : CPI  

ของประเทศไทย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนำระบบป้องกัน 

กำรทจุริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยกระดับคะแนนดัชนีกำร
รับรู้กำรทุจริต : CPI  

ของประเทศไทย 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สกัดกั้นกำรทุจริตเชิง

นโยบำย 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยกระดับคะแนนดัชนีกำร
รับรู้กำรทุจริต : CPI  

ของประเทศไทย 
 

10.5 ปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม 
จริยธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต  
 

ข้อ 1. ก ำหนดมำตรกำรและแนวทำง
ป้องกันและแก้ ไขปัญหำกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำง
ธรรมำภิบำลในกำรบริหำร 
 
 

 

1.ส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี ตำมหลักธรรมำภิ
บำลในเชิงปฏิบัติ  
 

1. เพื่อยกระดับจติส ำนึก และควำม
รับผิดชอบในประโยชน์สำธำรณะของ
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
บุคลำกรในหน่วยงำนภำครัฐ  และ
ร่วมกันต่อต้ำนกำรทุจรติ 
 

10.2 ให้ประชำชนเข้ ำถึ งกำร
บ ริ ก ำ ร ส ำ ธ ำ ร ณ ะ ไ ด้ ร ว ด เ ร็ ว 
ประหยัด สะดวก ท ำขั้นตอนที่
แน่นอน ระยะเวลำด ำเนินกำรที่
รวดเร็ว 
10.6  ให้ ผู้ รั บบริ กำรมี โอกำส
ประเมิน ระดับควำมเช่ือถือของ
หน่วยงำนของรัฐ และเปิดเผยกำร
ประเมินผลต่อประชำชน 
 

ข้อ 2. กำรบังคับใช้มำตรกำรทำงวินัย 
มำตรกำรทำงกำรปกครอง  และ
มำตรกำรทำงกฎหมำยอย่ำงเฉียบขำด
และ รวด เ ร็ ว  กั บ ข้ ำ ร ำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ที่ เกี่ ยวข้องกับกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
ข้อ 3. กำรควบคุม ก ำกับ ดูแล กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงให้ เป็นไปตำม พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 
อย่ำงเคร่งครัด 
 

3.สนับสนุนให้มี จั งหวัด ใส
สะอำด อ ำเภอใสสะอำด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใส
สะอำด 
 
 

2. เพื่อพัฒนำระบบบริหำรกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตทีม่ีประสิทธิภำพ มีกำรบูร
ณำกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริต
กับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด 
(แผนปฏิบัตริำชกำร 4 ปี )   
 

10.3 พัฒนำหน่วยงำนให้เป็นองค์กร
แห่งกำรเรียนรู้ สร้ำงนวัตกรรมกำร
ท ำงำนอย่ำงประหยัด มีประสิทธิภำพ 
และมีระบบบูรณำกำร 
10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภำคี
องค์กรภำคเอกชน และเครือข่ำย
ต่ำง ๆ เพื่ อสอดส่อง เฝ้ำระวั ง 
ตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเพื่อ
ต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
 

 

ข้อ 1. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุก
ภำคส่วนในกำรตรวจสอบ เฝ้ำระวัง 
เ พื่ อ ส กั ด กั้ น มิ ใ ห้ เ กิ ด ก ำ ร ทุ จ ริ ต  
ประพฤติมิชอบ 
ข้อ 5. สนับสนุนข้อมูลให้แก่ ป.ป.ท. 
ในกำรพิสูจน์เกี่ยวกับกำรทุจริต และ
กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติต่อ คสช. 
 

2.ป้องกันปรำบปรำมกำร
ทุจริตอย่ำงเข้มข้น 
 
 

3. เพื่อพัฒนำกลไก และมำตกำรที่
สนับสนุนให้หน่วยงำนภำครัฐ 
ภำคเอกชน และภำคประชำชน เข้ำมี
ส่วนร่วมต่อต้ำนกำรทุจริต เกดิควำม
ไว้วำงใจ และเชื่อมั่นในควำมปลอดภัย
กรณีแจ้งเบำะแสกำรทุจรติ 
 

4. เพื่อยกระดับสมรรถนะกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนในจังหวัด 
เพื่อร่วมกันต่อต้ำนกำรทุจรติ 
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กรอบการด าเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560 

สอดคล้องกับนโยบายฯ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 

(พ.ศ. 2560 - 2564) 

 

ค าสั่ง คสช. ที่ 69/2557 

ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2557 

 

นโยบายรัฐบาล 

พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

ภารกิจหลักกระทรวงมหาดไทย 

มห
าด

ไท
ยใ

สส
ะอ

าด
 

บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

ป้องกันปรำบปรำม 

อย่ำงเข้มข้น 

สนับสนุนจังหวดั อ ำเภอ 

ท้องถิ่นใสสะอำด 

กลไกขับเคลื่อนด าเนินงาน การขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ 

 
ศปท.มท 

คณะอนุกรมกำรฯ 

ยุทธศำสตร์ชำติฯ 

ระดับ
กระทรวงมหำดไทย 

คณะอนุกรมกำรฯ 

ยุทธศำสตร์ชำติฯ 

ระดับจังหวดั 

ศปท.กรม 

ศปท.รัฐวิสาหกจิ 

ศปท.กทม. 

 

ศปท.จังหวดั 

ศูน
ย์ป

ฏิบ
ตัิก

าร
ต่อ

ตา้
นก

าร
ทุจ

ริต
จัง
หว
ดัเ
ชีย

หม
่ 

1. เพื่อยกระดับจิตส ำนกึ 
และควำมรับผิดชอบใน
ประโยชน์สำธำรณะของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งบุคลำกรใน
หน่วยงำนภำครัฐ  และ
ร่วมกันต่อต้ำนกำรทุจริต 
 
2. เพื่อพัฒนำระบบบริหำร
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตที่มี
ประสิทธิภำพ มกีำรบูรณำ
กำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ
ว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตกับ
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
จังหวัด (แผนปฏิบัติ
รำชกำร 4 ปี )   
 

3. เพื่อพัฒนำกลไก และ
มำตกำรที่สนับสนุนให้
หน่วยงำนภำครัฐ 
ภำคเอกชน และภำค
ประชำชน เข้ำมีสว่นร่วม
ต่อต้ำนกำรทุจริต เกิดควำม
ไว้วำงใจ และเช่ือมั่นใน
ควำมปลอดภยักรณีแจ้ง
เบำะแสกำรทุจริต 
 
4. เพื่อยกระดับสมรรถนะ
กำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนในจังหวัด เพื่อ
ร่วมกันต่อต้ำนกำรทุจริต 
 

การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงมหาดไทย และศูนย์ปฏิบติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด
เชียงใหม่ 
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ส่วนที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของส่วนราชการในด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  กลยุทธ์ที ่ จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมทีไ่มท่นต่อ

การทุจริต 

1. ปรับความคิดทุกช่วงวัยตั้งแตป่ฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนร่วม 

4 460,000 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 20 3,480,200 

3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต่อต้านทุจริต 3 - 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 6 25,000 

รวม 33 3,965,200 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิง

นโยบาย 

1. วางมาตรการเสริมในการสกดักั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 5 - 

3. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏิบตัิ 1 - 

รวม 6 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปอ้งกัน

การทุจริตเชิงรุก 

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันการทุจริต 28 625,000 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยบัยั้งการทุจริต 7 - 

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต 3 - 

รวม 38 625,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและ

กระบวนการทุจริตเชงิรุก 

1. ประบปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 5 - 

รวม 5 - 
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3.1 งบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนร่วม 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ ปริมาณงาน งานปกติ งบอ่ืนๆ 

ต.
ค.

–ธ
.ค

. 5
9 

ม.
ค.

-ม
ี.ค

.6
0 

เม
.ย

.-ม
.ิย

.6
0 

ก.
ค.

-ก
.ย

.6
0 

1 โครงการเยาวชนไทยหวัใจใสสะอาด  100 คน - 50,000 - จ านวนเด็กและ

เยาวชนชนและ

เครือข่ายเยาวชน 

สามารถขับเคลื่อน

กิจกรรมด้าน

คุณธรรม จริยธรรม 

ความซ่ือสัตย์สุจริต 

และการปอ้งกัน

แก้ไขปัญหาการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น

ไปสู่การปฏิบัต ิ

เด็กและเยาวชน

และเครือข่าย

เยาวชนสามารถ

ขับเคลื่อนกิจกรรม

ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ความ

ซ่ือสัตย์สุจริต และ

การป้องกันแก้ไข

ปัญหาการทุจริต

คอร์รัปชั่น ไปสู่การ

ปฏิบัต ิ

    ส านักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดเชียงใหม ่

 

 



27 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ ปริมาณงาน งานปกติ งบอ่ืนๆ 

ต.
ค.

–ธ
.ค

. 5
9 

ม.
ค.

-ม
ี.ค

.6
0 

เม
.ย

.-ม
ิ.ย

.6
0 

ก.
ค.

-ก
.ย

.6
0 

2 ส่งเสริมสนับสนุนกาปรระเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) ส่วนภูมิภาค 

คน 34  40,000 จ านวนสว่นราชการส่วน

ภูมิภาคในจังหวัดที่เข้า

ร่วมโครงการ 

หน่วยงานมีความ

เข้าใจเกณฑ์การ

ประเมินคุณธรรม

ความโปร่งใส 

    ส านักงานจังหวัด

เชียงใหม่ 

3 ธรรมาภิบาลหน่วยงานภาครัฐ คน 245  250,000 เจ้าหน้าที่ของรัฐมี

จิตส านึกแยกแยะ

ประโยชน์ส่วนบุคคลและ

ประโยชน์ส่วนรวมออก

จากกันได้ ร้อยละ 70 

เจ้าหน้าที่ของรัฐมี

จิตส านึกแยกแยะ

ประโยชน์ส่วนบุคคล

และประโยชน์

ส่วนรวมออกจากกัน

ได้ ร้อยละ 70 

    ส านักงานจังหวัด

เชียงใหม่ 

4 ส่งเสริมสนับสนุนกาปรระเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) ส่วนทอ้งถิ่น 

คน 211  120,000 จ านวนหนว่ยงานของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในจังหวัดที่เข้า

ร่วมโครงการ 

หน่วยงานมีความ

เข้าใจเกณฑ์การ

ประเมินคุณธรรม

ความโปร่งใส 

    ส านักงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ ปริมาณงาน งานปกติ งบอ่ืนๆ 

ต.
ค.

–ธ
.ค

. 5
9 

ม.
ค.

-ม
.ีค

.6
0 

เม
.ย

.-ม
ิ.ย

.6
0 

ก.
ค.

-ก
.ย

.6
0 

1 โครงการปลูกจิตส านึกค่านยิม
คุณธรรมจริยธรรม และสร้างวินยั
แก่บุคลากร 
 

คน 50 - - บุคลากรมีความรู้ มี
คุณธรรมจริยธรรมและ
มีวินัย 

บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบั
การปฏิบัติงานตาม
ค่านิยมคุณธรรม
จริยธรรมและมวีินัย 
 

    ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดเชียงใหม่ 

2 การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ของหน่วยงาน  

ครั้ง 1 - - จ านวนครั้งที่มีการ
ถวายสัตย์ปฏิญาณ 
 

การปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดี 

    ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดเชียงใหม่ 

3 ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามประกาศค่านิยม 12 
ประการของจังหวัดเชียงใหม่  

- (คน) 
ข้าราชการ
พนักงาน 
สงน.ทสจ. 
 

- - - ระหว่างด าเนินการ     ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่ 

4 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรม
ข้าราชการพลเรือน กรมคุม
ประพฤติ ก.ยุติธรรม 

ร้อยละ ผู้เข้ารว่ม
กิจกรรมจ านวน 
80 คน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรมฯ 

ร้อยละ 80 9 
ธ.ค. 
59 

   ส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม่ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ ปริมาณงาน งานปกติ งบอ่ืนๆ 

ต.
ค.

–ธ
.ค

. 5
9 

ม.
ค.

-ม
ี.ค

.6
0 

เม
.ย

.-ม
ิ.ย

.6
0 

ก.
ค.

-ก
.ย

.6
0 

5 กิจกรรมให้ความรู้ปลกุจิตส านกึใน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้กับบุคลากรในสังกัดและ
อาสาสมัครคุมประพฤติ   

ครั้ง การ
ประชาสัมพันธ์
การต่อต้าน
ทุจริตทุก
รูปแบบ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- จ านวนครั้งของการ
ประชาสัมพันธก์าร
ต่อต้านการทุจริต 

การประชาสัมพันธ์
การต่อต้านการทุจริต
อย่างสม่ าเสมอ 

    ส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

6 ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหมว่ิถี
พุทธ(สวดมนต์ขา้มปี)  

700,000
รูป/คน 

25 อ าเภอ วัด/
ศาสนสถาน/
อื่นๆ 1,147 
แห่ง 

กรมการ
ศาสนา 
32,500 สป. 
124,500 

- การเริ่มต้นศักราชใหม่
ด้วยวถิีพุทธ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
974,800 รูป/คน 

31 
ธ.ค. 

1
ม.ค. 

  ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม่ 

7 คลินิกคุณธรรม  1 ภาคเรียน วัดสวนดอกพระ
อารามหลวง 

กรมการ
ศาสนา 
82,000 

- เยาวชนมีความรู้ในการ
ด าเนินชีวิตร่วมกันอย่าง
ปกติสุข 

นักศึกษา 3,000 คน 
วิทยาลยัเทคนิค
เชียงใหม่ 

    ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม่ 

8 ศุนย์อบรมศาสนาอิสลามและ
จริยธรรมประจ ามัสยิส  

 5 แห่ง  
อัสล,ช้างเผือก, 
อัลตักวา,ชา้ง
คลาน, ดรุลบิร 

กรมการ
ศาสนา 
39,000 

- เยาวชนมุสลิมได้เรียนรู้
หลักธรรมของศาสนา 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

    ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม่ 

9 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์  

204 แห่ง - กรมการ
ศาสนา 
3,202,200 
(โอนให้ ศพอ.
แล้ว) 

- เยาวชนได้รับการปลกู
ศีลธรรม วัฒนธรรม 
ประเพณี พระสงค์ได้ท า
ประโยชน ์

อยู่ระหว่างติดตาม
ประเมินผล 

    ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม่ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ ปริมาณงาน งานปกติ งบอ่ืนๆ 

ต.
ค.

–ธ
.ค

. 5
9 

ม.
ค.

-ม
.ีค

.6
0 

เม
.ย

.-ม
ิ.ย

.6
0 

ก.
ค.

-ก
.ย

.6
0 

10 ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในเรื่อง

การป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ตามโครงการของจังหวัด

เชียงใหม่ 

 

ครั้ง ตามโครงการ

ของจังหวัด

เชียงใหม่ 

- - จ านวนครั้งของการเข้า

ร่วมกิจกรรมในเรื่อง

การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

ตามโครงการของ

จังหวัดเชียงใหม่ของ

บุคลากรส านักงานคลัง

จังหวัด 

 

บุคลากรของ

ส านักงานคลังจังหวัด

ได้เข้าร่วมกิจกรรม

การการปอ้งกัน และ

ปราบปรามการทุจริต

ของจังหวัดเชียงใหม ่

    ส านักงานคลังจังหวัด

เชียงใหม่ 

 

11 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์นโยบาย

ด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตของจังหวัดเชียงใหม ่

 

คน  18  - - จ านวนเจา้หน้าที่

ส านักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ที่รับทราบ

นโยบายด้านการ

ป้องกันและปราบปราม

การทุจริตของจังหวัด

เชียงใหม่ 

 

 

เจ้าหน้าที่ส านกังาน

พระพุทธศาสนา

จังหวัดเชียงใหม่

สามารถปฏบิัติตนตาม

แนวทางในการ

ป้องกันการทุจริตได้

อย่างถูกตอ้ง 

    ส านักงาน

พระพุทธศาสนา

จังหวัดเชียงใหม่ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ ปริมาณงาน งานปกติ งบอ่ืนๆ 

ต.
ค.

–ธ
.ค

. 5
9 

ม.
ค.

-ม
.ีค

.6
0 

เม
.ย

.-ม
ิ.ย

.6
0 

ก.
ค.

-ก
.ย

.6
0 

12 กิจกรรมอบรมวปิัสสนากรรมฐาน

ส าหรับข้าราชการและเจา้หนา้ที่ของ

รัฐจังหวัดเชียงใหม่ 

 

คน 150 - งบพัฒนา

จังหวัด

เชียงใหม่ 

ร้อยละของผู้ที่เข้าร่วม

การอบรมวปิัสสนา

กรรมฐานต่อจ านวน

เป้าหมายในการจัด

ฝึกอบรม 

ข้าราชการและ

เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้

ที่มีสติในการปฏิบัติ

ราชการและมีความ

ละอายตอ่การทุจริต

ในการปฏิบัติราชการ 

 

    ส านักงาน

พระพุทธศาสนา

จังหวัดเชียงใหม่ 

13 โครงการสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์โดยใช้หลกัธรรมทาง

พระพุทธศาสนาหมู่บ้านรกัษาศีล 

5” 

หมู่บ้าน 2,066 - งบจาก

ส านักงาน

พุทธศาสนา

แห่งชาติ 

 

ร้อยละของประชาชนที่

สมัครเข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนให้ความ

ร่วมมือกับภาครัฐใน

การต่อต้านการทุจริต 

    ส านักงาน

พระพุทธศาสนา

จังหวัดเชียงใหม่ 

14 โครงการธรรมะสร้างสุข 1.2 48 คน - - - ร้อยละของเจ้าหน้าที่มี

ความรู้ในเร่ืองหลัก

พระพุทธศาสนา และ

น าหลักธรรมค าสอนมา

เป็นแนวทางในการ

ด าเนินชีวิต 

เจ้าหน้าที่มีความรู้ใน

เร่ืองหลัก

พระพุทธศาสนา และ

น าหลักธรรมค าสอน

มาเป็นแนวทางในการ

ด าเนินชีวิต 

 

    ส านักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัด

เชียงใหม่ 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 

หน่วยนับ ปริมาณงาน งานปกติ งบอ่ืนๆ 

ต.
ค.

–ธ
.ค

. 5
9 

ม.
ค.

-ม
ี.ค

.6
0 

เม
.ย

.-ม
ิ.ย

.6
0 

ก.
ค.

-ก
.ย

.6
0 

15 เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
บุคลากรกรมที่ดิน ได้แก ่ 
 - การบริการที่ดี 
 - การแต่งกายที่เหมาะสม 
(โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์) 

ครั้ง 
วัน 

30/วัน 
20/เดือน 

- 
- 

- 
- 

      ส านักงานที่ดินจังหวัด
เชียงใหม่ 

16 กิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงาน
สาธารณประโยชน ์
- การออกจังหวัดเคลื่อนที ่

ครั้ง 3-5 -   
 
 
 

     สนง.ที่ดิน จ.ชม 
 

17 ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรม แผนงานที่เป็นการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และการปอ้งกัน

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ

ชอบ เช่น กจิกรรมจัดพธิีถวายสัตย์

ปฏิญาณเพื่อเป็นขา้ราชการกรม

ที่ดิน จากการประชุมประจ าเดือน  

คน 50 - -       สนง.ที่ดิน จ.ชม 
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ที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 

หน่วยนับ ปริมาณงาน งานปกติ งบอ่ืนๆ 

ต.
ค.

–ธ
.ค

. 5
9 

ม.
ค.

-ม
ี.ค

.6
0 

เม
.ย

.-ม
.ิย

.6
0 

ก.
ค.

-ก
.ย

.6
0 

18 กิจกรรมท าบอร์ด/เอกสาร 

ประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรม 

ครั้ง 10 - -       สนง.ที่ดิน จ.ชม 

 

19 ร่วมสนับสนุนกิจกรรม

คัดเลือกข้าราชการกรมที่ดิน

ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

ดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2559 

ครั้ง 1 - -       นง.ที่ดิน จ.ชม 

 

20 

 

 

2.3 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้า

ฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุม 

สัมมนา หรือให้ความร่วมมือ

กับหน่วยงานหรือองค์กรที่

เกี่ยวขอ้งด้านการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และการ

ต่อต้านการปราบปรามทุจริต

ประพฤติมิชอบ ทั้งใน

ประเทศ และระดับ

นานาชาติ  

คน 26 - -       สนง.ที่ดิน จ.ชม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ 3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต่อต้านทุจริต 

 

ที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ ปริมาณงาน งานปกติ งบอ่ืนๆ 

ต.
ค.

–ธ
.ค

. 5
9 

ม.
ค.

-ม
ี.ค

.6
0 

เม
.ย

.-ม
ิ.ย

.6
0 

ก.
ค.

-ก
.ย

.6
0 

1 ส่งเสริมการปฏิบัติงานโดยจัด

ให้มีการสอนแนะ การเรียนรู้ 

การปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรม หลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และวินัย

แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน  

คน 100 - -       ส านักงานที่ดิน

จังหวัดเชียงใหม่ 

2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

แก่บุคลากรของกรมที่ดินให้

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการ

ปฏิบัติงานและการด าเนิน

ชีวิตโดยการให้ความรู้ในการ

ประชุมประจ าเดือน 

ครั้ง 12 - -       ส านักงานที่ดิน

จังหวัดเชียงใหม่ 
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ที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ ปริมาณงาน งานปกติ งบอ่ืนๆ 

ต.
ค.

–ธ
.ค

. 5
9 

ม.
ค.

-ม
ี.ค

.6
0 

เม
.ย

.-ม
.ิย

.6
0 

ก.
ค.

-ก
.ย

.6
0 

3 แผนงานส่งเสริมการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
1. โครงการ 9 ตามรอยพ่อ 
เป็นการบูรณาการโครงการ
เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 
ประกอบดว้ย 
 1.1 โครงการครอบครัว
ราชทัณฑ์ดีเด่น 
 1.2 โครงการคัดเลือกผู้
คุมพอเพียง 
 1.3 โครงการหน่วยงาน
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอบ
พระยุคลบาทดีเด่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

คน จ านวนขา้ราชการ
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

- เงินนอก
งบประมาณ 

จ านวนเจา้หน้าที่
และครอบครัว 

ครอบครัว
เจ้าหน้าที่เรือนจ า 
อ าเภอฝาง 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
เรือนจ า
อ าเภอฝาง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ ปริมาณงาน งานปกติ งบอ่ืนๆ 

ต.
ค.

–ธ
.ค

. 5
9 

ม.
ค.

-ม
ี.ค

.6
0 

เม
.ย

.-ม
.ิย

.6
0 

ก.
ค.

-ก
.ย

.6
0 

1 กิจกรรมการเปิดโอกาสให้

อาสาสมัครคุมประพฤติเข้า

มามีส่วนร่วมในการติดตาม

ตรวจสอบการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบ  

 

ร้อยละ ระดับความส าเร็จ ไม่ใช้

งบประมาณ 

- ร้อยละอาสาสมัครคุม

ประพฤติที่มีส่วนร่วม 

ระดับความส าเร็จ     ส านักงานคุม

ประพฤติจังหวัด

เชียงใหม่ 

2 โครงการเสริมสร้างเครือข่าย

ชุมชนเพื่อป้องกันการทุจริต

ในกลุ่มสตรี  

50 คน - 25,000 - จ านวนของสตรีสามารถ

ขับเคลื่อนกิจกรรมด้าน

คุณธรรม จริยธรรม ความ

ซ่ือสัตย์สุจริต และการ

ป้องกันแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นไปสู่การ

ปฏิบัต ิ

กลุ่มสตรีสามารถ

ขับเคลื่อนกิจกรรม

ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ความ

ซ่ือสัตย์สุจริต และ

การป้องกันแก้ไข

ปัญหาการทุจริต

คอร์รัปชั่น ไปสู่การ

ปฏิบัต ิ

 

 

    ส านักงานพัฒนา

สังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์

จังหวัดเชียงใหม่ 
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ที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ ปริมาณงาน งานปกติ งบอ่ืนๆ 

ต.
ค.

–ธ
.ค

. 5
9 

ม.
ค.

-ม
ี.ค

.6
0 

เม
.ย

.-ม
ิ.ย

.6
0 

ก.
ค.

-ก
.ย

.6
0 

3 บูรณาการหน่วยงานทุกภาค

ส่วนในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

2.3 หน่วยงาน (ทีมงาน) ให้

ความรู/้ค าปรึกษาแก่

ประชาชนในเรื่องระเบียบ 

ข้อกฎหมายเกี่ยวกับงานที่ดิน 

ครั้ง 12 - - ร้อยละของความพึงพอใจ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ 

นโยบาย/มาตรการป้องกัน

เหตุการณ์และพฤติกรรมที่

อาจกอ่ให้เกิดการทุจริต

ประพฤติมิชอบ 

  

 

 

 

 

 

 

 

สนง.ที่ดิน จ.ชม 

 

4 เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้
มีส่วนได้ ส่วนเสีย เข้าถึง
ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างอยา่ง
เปิดเผย  
 -  จัดให้มีระบบรับเรื่อง
ร้องเรียน ปละความคิดเห็น
ในการจัดซ้ือจัดจ้างจาก
สาธารณะ (เฉพาะการจัดซ้ือ
จัดจ้างที่มีมูลค่า 5,000 บาท
ขึ้นไป) 
 
 

ช่องทาง  
2 

(กรมบัญชีกลาง
,สนง.ป.ป.ช.) 

 -    
 

 
 

 
 

 
 

 
สนง.ที่ดิน จ.ชม 
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ที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ ปริมาณงาน งานปกติ งบอ่ืนๆ 

ต.
ค.

–ธ
.ค

. 5
9 

ม.
ค.

-ม
ี.ค

.6
0 

เม
.ย

.-ม
ิ.ย

.6
0 

ก.
ค.

-ก
.ย

.6
0 

5 1. เสริมสร้างกระบวนการ 
การมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน  
- โครงการเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกหรือภาค
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมฝนการ
แสดงความคิดเห็นและร่วม
ติดตามผลการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในสังกัดกรม
ราชทัณฑ์ ปี พ.ศ. 2560 

           

 2. ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
เครือข่าย  
 2.1 สร้างเครือข่ายใน
องค์กร เช่น การแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินความ
โปร่งใสของหน่วยงาน,แต่งต้ัง
คณะกรรมการจริยธรรม
ประจ าหนว่ยงาน 
 2.2 สร้างระบบการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจเพื่อ
ป้องกันต่อต้านการทุจริต 

  

 - - - ผ่ำนเกณฑ์ 5 
ด้ำน 

ผ่ำนเกณฑ์
ประเมิน
มำตรฐำนควำม
โปร่งใสของ
เรือนจ ำ 5 ดำ้น 

  

 

  

 

เรือนจ ำ
อ ำเภอฝำง 
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ที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ ปริมาณงาน งานปกติ งบอ่ืนๆ 

ต.
ค.

–ธ
.ค

. 5
9 

ม.
ค.

-ม
ี.ค

.6
0 

เม
.ย

.-ม
ิ.ย

.6
0 

ก.
ค.

-ก
.ย

.6
0 

   2.2.1 โครงการ
ประเมนิผลมาตรฐานความ
โปร่งใสของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  
  2.2.2 โครงการ
มาตรฐานความโปร่งใสของ
เรือนจ า 5 ด้าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
 2.3 โครงการสัมมนา

เครือข่ายจริยธรรมให้เจ้าหน้าที่

จากเรือนจ า/ทัณฑสถานทั่ว

ประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

           

6 เสริมสร้างกระบวนการ การมี
ส่วนรว่มของทกุภาคส่วน  
 - โครงการเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกหรอืภาคสังคม
เข้ามามสี่วนร่วมฝนการแสดง
ความคิดเหน็และร่วมติดตามผล
การปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานในสังกัดกรม
ราชทัณฑ์ ปี พ.ศ. 2560 

คน จ านวนประชาชน

ที่เข้าร่วมแสดง

ความคิดเห็น 

-  

 

ความพึงพอใจของการ

ปฏิบัติหน้าทีข่อง

ข้าราชการเรือนจ า 

อ าเภอฝาง 

ร้อยละ 80    

 

  

 

เรือนจ าอ าเภอฝาง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

 

ที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ ปริมาณงาน งานปกติ งบอ่ืนๆ 

ต.
ค.

–ธ
.ค

. 5
9 

ม.
ค.

-ม
ี.ค

.6
0 

เม
.ย

.-ม
ิ.ย

.6
0 

ก.
ค.

-ก
.ย

.6
0 

1. จัดระบบการควบคุมภายใน
ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม ่ 

(ครั้ง) 
1 

(คน) 
ข้าราชการ
พนักงาน 
สงน.ทสจ.ชม. 

- - - ระหว่าง
ด าเนินการ 

    ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่ 

2 การด าเนินการตาม

พระราชบัญญัติอ านวยความ

สะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัด  

- 46 กระบวนการ - - - -     ส านักงานจัดหางาน

จังหวัดเชียงใหม่ 

3 โครงการรณรงค์ให้บุคลากร
ในสังกัดกรมคุมประพฤติใส่
เส้ือสีขาวในวันพธุ เพือ่เป็น
สัญลักษณ์แห่งการต่อต้าน
การทุจริต  

ร้อยละ ร้อยละ 100  ส านักงานคุม
ประพฤติ
จังหวัด
เชียงใหม่ 
 

- ร้อยละของ
บุคลากรที่แต่ง
กายเส้ือสีขาว 

ร้อยละ 100     ส านักงานคุม
ประพฤติจังหวัด
เชียงใหม่ 
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ที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ ปริมาณงาน งานปกติ งบอ่ืนๆ 

ต.
ค.

–ธ
.ค

. 5
9 

ม.
ค.

-ม
ี.ค

.6
0 

เม
.ย

.-ม
ิ.ย

.6
0 

ก.
ค.

-ก
.ย

.6
0 

4 แผนปฏิบัติการสร้างราชการ
ใสสะอาดและป้องกันราบ
ปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ กรมที่ดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  
2560  

    ร้อยละเฉลี่ยถว่ง
น้ าหนักของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
เข้าใจและน าไป
ประยุกต์ใช ้

      

5 กิจกรรมการส่งเสริมให้

บุคลากรมีความรู้ ความ

เข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรม 

เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล โดยการ

ประชุมประจ าเดือน  

ครั้ง 12 - -       ส านักงานที่ดิน

จังหวัดเชียงใหม่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ 3. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 

ที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ ปริมาณงาน งานปกติ งบอ่ืนๆ 

ต.
ค.

–ธ
.ค

. 5
9 

ม.
ค.

-ม
ี.ค

.6
0 

เม
.ย

.-ม
ิ.ย

.6
0 

ก.
ค.

-ก
.ย

.6
0 

1 การก ากับตรวจสอบการ

จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

- - - - - -      

ส านักงานจัดหางาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันการทุจริต 

 

ที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ ปริมาณงาน งานปกติ งบอ่ืนๆ 

ต.
ค.

–ธ
.ค

. 5
9 

ม.
ค.

-ม
ี.ค

.6
0 

เม
.ย

.-ม
ิ.ย

.6
0 

ก.
ค.

-ก
.ย

.6
0 

1 การจัดซ้ือจัดจา้งของ
หน่วยงาน  

ครั้ง 2 - - การเบิกจา่ย
เป็นไปตาม
ระเบียบมีก าหนด 

มีการควบคุมการ
เบิกจ่ายเป็นไป
ตามระเบียบ 

    ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดเชียงใหม่ 

2 โครงการนิเทศติดตามและ
เผยแพร่แนวทางการป้องกัน
ปราบปรามทุจริต ประพฤติ
มิชอบ และส่งเสริม
จริยธรรมของบุคลากรใน
สังกัด  ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่  

แห่ง 30  - 50,000 ร้อยละของ
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน ITA 

ร้อยละ 85     ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ 

3 การอบรมให้ความรู้เรื่อง 
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 
จรรยาบรรณข้าราชการ 
และผลประโยชน์ทบัซ้อน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560   

(ครั้ง) 
3 

(คน) 
ข้าราชการ
พนักงาน 
สงน.ทสจ.ชม. 

- - - ระหว่าง
ด าเนินการ 

    ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่ 
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ที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ ปริมาณงาน งานปกติ งบอ่ืนๆ 

ต.
ค.

–ธ
.ค

. 5
9 

ม.
ค.

-ม
ี.ค

.6
0 

เม
.ย

.-ม
ิ.ย

.6
0 

ก.
ค.

-ก
.ย

.6
0 

4 อบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหนา้ที่ในสังกัด
หลักสูตร “การพัฒนา
บุคลิกภาพ คุณธรรม
จริยธรรม”   

90 คน - -  เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ส านักงานจัดหา
งานจังหวัด
เชียงใหม่ 90 คน 

เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจและ
พัฒนาการ
ให้บริการ ท าให้
ผู้รับบริการได้รับ
ความพึงพอใจ
และสร้างจิตส านึก
ปฏิบัติหน้าที่ดว้ย
ความซ่ือสัตย์
สุจริต โปร่งใส 

    ส านักงานจัดหางาน
จังหวัดเชียงใหม่ 

5 การจัดท าปา้ย
ประชาสัมพันธอ์ัตรา
ค่าธรรมเนียมในการขอ
อนุญาตท างานของแรงงาน
ต่างด้าว  

- - - - - -     ส านักงานจัดหางาน
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

6 การจัดท าปา้ยชือ่เจ้าหนา้ที่
ตั้งโต๊ะ,ป้ายคล้องคอ ชัดเจน  

90 คน - -  เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ส านักงานจัดหา
งานจังหวัด
เชียงใหม่ 90 คน 

-     ส านักงานจัดหางาน
จังหวัดเชียงใหม่ 
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ที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ ปริมาณงาน งานปกติ งบอ่ืนๆ 

ต.
ค.

–ธ
.ค

. 5
9 

ม.
ค.

-ม
ี.ค

.6
0 

เม
.ย

.-ม
ิ.ย

.6
0 

ก.
ค.

-ก
.ย

.6
0 

7 โครงการพัฒนาบุคลากร
ส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม่ 
ปีงบประมาณ 2560 หัวขอ้ 
“การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ/ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและประมวล
จริยธรรม”  

ร้อยละ ผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 80 คน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
อบรมโครงการ
พัฒนาบุคลากร 

-  30 มี.ค. 
60 

  ส านักงานคุม
ประพฤติจังหวัด
เชียงใหม่ 

8 ประชาสัมพันธ ์เร่ือง
เกี่ยวกบัการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต ใน
การประชุมประจ าเดือนของ
ส านักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่  

ครั้ง อย่างน้อย 1 ครั้ง - - จ านวนครั้งของ
การประสัมพันธ์
เกี่ยวกบัเรื่องการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต ในที่ประชุม
ประจ าเดือนของ
ส านักงานคลัง
จังหวัด 

บุคลากรของ
ส านักงานคลัง
จังหวัด ได้
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

    ส านักงานคลัง
จังหวัดเชียงใหม่ 
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ที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ ปริมาณงาน งานปกติ งบอ่ืนๆ 

ต.
ค.

–ธ
.ค

. 5
9 

ม.
ค.

-ม
ี.ค

.6
0 

เม
.ย

.-ม
ิ.ย

.6
0 

ก.
ค.

-ก
.ย

.6
0 

9 โครงการพัฒนาบุคลากร
ส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม่ 
ปีงบประมาณ 2560 หัวขอ้ 
“การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครฐั/ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและประมวล
จริยธรรม”  

ร้อยละ ผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 80 คน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
อบรมโครงการ
พัฒนาบุคลากร 

-  30 มี.ค. 
60 

  ส านักงานคุม
ประพฤติจังหวัด
เชียงใหม่ 

10 ประชาสัมพันธ ์นโยบายการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 
2560 ในโครงการจัด
ฝึกอบรมของส านักงานคลัง
จังหวัดเชียงใหม่ทุกหลักสูตร  

ครั้ง อย่างน้อย 5 ครั้ง - - จ านวนครั้งของ
การ
ประชาสัมพันธ์
นโยบายการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตจังหวัด
เชียงใหม่ พ.ศ. 
2560 ในโครงการ
ฝึกอบรมทุก
หลักสูตรของ
ส านักงานคลัง
จังหวัดเชียงใหม่ 

บุคลากรที่เข้ารับ
การฝึกอบรมของ
ส านักงานคลัง
จังหวัดเชียงใหม่
ทุกหลักสูตร ได้รับ
ทราบนโยบายการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตจังหวัด
เชียงใหม่ พ.ศ. 
2560 เพื่อเป็น
แนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

    ส านักงานคลัง
จังหวัดเชียงใหม่ 
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ที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ ปริมาณงาน งานปกติ งบอ่ืนๆ 

ต.
ค.

–ธ
.ค

. 5
9 

ม.
ค.

-ม
ี.ค

.6
0 

เม
.ย

.-ม
ิ.ย

.6
0 

ก.
ค.

-ก
.ย

.6
0 

11 จัดอบรมบุคลากรใน
หน่วยงานและส่วนราชการ
ในหัวข้อที่เกีย่วขอ้งกับการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต หลักสูตร 
“พระราชบัญญัติการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560” 
 

รุ่น 5 รุ่น -  จ านวนรุ่นในการ
จัดฝึกอบรม
หลักสูตร 
“พระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจา้ง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560” 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตร
ดังกล่าวมีความรู้
ความเข้าใจใน
เร่ืองของ พรบ.
การจัดซ้ือจัดจา้ง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และ
สามารถน าไป
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง ไม่เกิดการ
ทุจริตในการ
ท างาน 

    ส านักงานคลัง
จังหวัดเชียงใหม่ 

12 อบรมเจ้าหน้าที่เพือ่ป้องกัน

การทุจริตและประพฤติมิ

ชอบตามหลักสูตรเสริมสร้าง

เกียรติภูมิข้าราชการ:ส านึก

ข้าราชการไทยไม่โกง  

48 คน - - - บุคลากรมีความรู้

เกี่ยวกบัการ

ป้องกันและ

ปราบปรามการ

ทุจริต ร้อยละ 80 

บุคลากรมีความรู้

เกี่ยวกบัการ

ป้องกันและ

ปราบปรามการ

ทุจริต 

    ส านักงานพัฒนา

สังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์

จังหวัดเชียงใหม่ 
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ที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ ปริมาณงาน งานปกติ งบอ่ืนๆ 

ต.
ค.

–ธ
.ค

. 5
9 

ม.
ค.

-ม
ี.ค

.6
0 

เม
.ย

.-ม
ิ.ย

.6
0 

ก.
ค.

-ก
.ย

.6
0 

13 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
ส านักงานประกันสังคม
จังหวัดเชียงใหม่ และ
ส านักงานประกันสังคม
จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง 
(ผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 
116 คน)  

โครงการ 1 - 464,000 ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความ
เข้าใจในคุณธรรม 
จริธรรม และ
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สร้าง
ความตระหนักใน
เร่ือง การป้องกัน
การทจุริต
ประพฤติมิชอบ 

จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม ร้อยละ 
80 สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไป
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของ
ตนเอง โดยมี
ความรับผิดชอบ
ยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรม 
ปลูกจิตส านึกใน
การกระท าความดี 
ส่งผลให้
ผู้รับบริการ 
นายจา้ง ลูกจา่ง
ผู้ประกันตนและ
ประชาชน ได้รับ
บริการที่มี
ประสิทธิภาพ
ถูกต้อง รวดเร็ว 
และมีความ
ยุติธรรม 

    ส านักงาน
ประกันสังคม
จังหวัดเชียงใหม่ 
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ที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ ปริมาณงาน งานปกติ งบอ่ืนๆ 

ต.
ค.

–ธ
.ค

. 5
9 

ม.
ค.

-ม
ี.ค

.6
0 

เม
.ย

.-ม
ิ.ย

.6
0 

ก.
ค.

-ก
.ย

.6
0 

14 โครงการจัดการความรู้ใน
ส านักงานประกันสังคมจังหวดั
เชียงใหม่ และส านักงาน
ประกนัสังคมจังหวัดเชียงใหม่ 
สาขาฝาง (ผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน 119 คน)  

โครงการ 1 - 111,000 ร้อยละของจ านวนผู้
เข้ารับการอบรม
ทราบถึงนโยบายใน
การท างานของ
หน่วยงานและถอื
ปฏิบัติในเรื่องของ
การคอรร์ัปชั่น 

เจ้าหน้าที่เขา้รับการ
อบรมร้อยละ 80 ได้
ทราบถึงนโยบายใน
การท างานของ
หน่วยงานและให้ถือ
ปฏิบัติในเรื่องการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจรติอย่าง
เคร่งครดั 

    ส านักงาน
ประกนัสังคมจังหวัด
เชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 เสริมสร้างจิตส านกึ ค่านิยม ให้
หน่วยงานภาครฐั บริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล  

           

16 กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากร
กรมที่ดนิประพฤติปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน และขอ้บังคับกรม
ที่ดิน ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการกรมที่ดนิ พ.ศ. 
2552 โดยการประชมุ  

ครั้ง  12 - -       ส านักงานทีด่ิน
จังหวัดเชียงใหม ่
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ที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ ปริมาณงาน งานปกติ งบอ่ืนๆ 

ต.
ค.

–ธ
.ค

. 5
9 

ม.
ค.

-ม
ี.ค

.6
0 

เม
.ย

.-ม
ิ.ย

.6
0 

ก.
ค.

-ก
.ย

.6
0 

17 ก าหนดเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม ในหลักสูตรการ
ฝึกอบรมของกรมที่ดิน 
-กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ไว้ใน
โครงการฝึกอบรม หลกัสูตร
ต่างๆ ของกรมที่ดิน/
จังหวัด/หน่วยงานอื่นๆ 
 

 
 
 
 
ครั้ง 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
สนง.ที่ดิน จ.ชม 
 

18 รณรงค์ให้มีการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ ์เร่ือง การมี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และเคารพกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ให้เจา้หน้าที่ทราบ  

ครั้ง 12/เดือน - - --   
 

 
 

 
 

 
 

 
 
สนง.ที่ดิน จ.ชม 
 
 

19  
กิจกรรมให้ค าปรึกษา
แนะน าเกีย่วกบังานที่ดิน
ภายในส านกังาน  

ราย 30/วัน - -    
 

 
 

 
 

 
 

 
 
สนง.ที่ดิน จ.ชม 
 

 



51 
 

ที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ ปริมาณงาน งานปกติ งบอ่ืนๆ 

ต.
ค.

–ธ
.ค

. 5
9 

ม.
ค.

-ม
ี.ค

.6
0 

เม
.ย

.-ม
ิ.ย

.6
0 

ก.
ค.

-ก
.ย

.6
0 

20 จัดให้มีป้ายส านักงาน ป้าย
ของขั้นตอน ป้ายบอกอัตรา
ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร 
ป้ายชื่อสกุล ต าแหน่งของ
เจ้าหน้าที่ทั้งภาษาไทย/
อังกฤษ  

ประเภท 6  
 

       สนง.ที่ดิน จ.ชม 

21  เสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ  
 - ก ากบั ดูแลให้ทกุ
หน่วยงานภายในกรมที่ดิน
จัดท าระบบควบคุมภายใน 
ที่มีประสิทธิภาพ  

           

 - กิจกรรมจัดท าระบบ
ควบคุมภายใน และจัดท า
รายงานตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2555 ภายใน
ส านักงานที่ดินทุกส านกังาน  

สนง. 22 - -      
 

 
 

 
 
สนง.ที่ดิน จ.ชม 
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ที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ ปริมาณงาน งานปกติ งบอ่ืนๆ 

ต.
ค.

–ธ
.ค

. 5
9 

ม.
ค.

-ม
ี.ค

.6
0 

เม
.ย

.-ม
ิ.ย

.6
0 

ก.
ค.

-ก
.ย

.6
0 

22 ทบทวนระยะการควบคุม
ภายในของส านักงานที่ดินฯ 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  

ครั้ง 22 - -      
 

 
 

 
 
สนง.ที่ดิน จ.ชม 
 

23 ส่งเสริมให้มีการทบทวน 
และพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานภายใน
ส านักงานท่ีดิน  

           

  - ประชุมทบทวน
และปรับปรุงแก้ไขผล
การปฏิบัติงานใน
ส านักงาน จากการ
ประชุมประจ าเดือน 

ครั้ง 12 - -    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

สนง.ที่ดิน จ.ชม 

 

24 ร่วมมือในการแสดงความ
คิดเห็นเพื่อปรับปรุงกฎ 
ระเบียบ ที่เกีย่วขอ้งในการ
ปฏิบัติงานให้บริการ ให้มี
ความทันสมัยโดยการ
ประชุมประจ าเดือน  

ครั้ง 12 - -    
 

 
 

 
 

 
 

 
 
สนง.ที่ดิน จ.ชม 
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ที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ ปริมาณงาน งานปกติ งบอ่ืนๆ 

ต.
ค.

–ธ
.ค

. 5
9 

ม.
ค.

-ม
ี.ค

.6
0 

เม
.ย

.-ม
ิ.ย

.6
0 

ก.
ค.

-ก
.ย

.6
0 

25 พัฒนากระบวนการจัดท า
นโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดี โดยการจัดท า
ระบบบริหารความเส่ียงของ
ส านักงานที่ดิน  

ครั้ง 1 - -    
 

 
 

 
 

 
 

 
 
สนง.ที่ดิน จ.ชม
  
 

26 เสริมสร้างสมรรถนะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ  

           

  - จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ในส านักงานที่ดินประจ าปี
งบประมาณ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้กับผู้ปฏิบัติงาน 

ราย 300  
 

- ร้อยละของบุคลากร
กรมที่ดนิ ทีเ่ข้ารับ
การฝกึอบรมที่
ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาบุคลากร 
กรมที่ดนิประจ าปี
งบประมาณ 

    
 

 
 

 
 
สนง.ที่ดิน จ.ชม 
 

  - จัดท าข้อมูลบุคลากร
ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
ต่างๆ ในระบบบุคลากรที่
กรมที่ดินก าหนด 
 

ราย 20  -    
 

 
 

 
 

 
 

 
 
สนง.ที่ดิน จ.ชม 
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ที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ ปริมาณงาน งานปกติ งบอ่ืนๆ 

ต.
ค.

–ธ
.ค

. 5
9 

ม.
ค.

-ม
ี.ค

.6
0 

เม
.ย

.-ม
ิ.ย

.6
0 

ก.
ค.

-ก
.ย

.6
0 

27 แผนงานประชาสัมพันธ์
ต่อต้านการทุจริต  
 - การน าแผนการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาคเอกชนของกรม
ราชทัณฑ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
เผยแพร่บนเว็บไซต์กรมฯ 
 
 

คน จ านวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

-  
 

ความพึงพอใจของ
การปฏิบัตหิน้าที่
ของข้าราชการ
เรือนจ า อ าเภอ
ฝาง 

ร้อยละ 80    
 

  
 

เรือนจ าอ าเภอฝาง 
 

28 ประยุกต์นวัตกรรมในการ
ก ากับดแูลและควบคุมการ
ด าเนินงานในแต่ละโครงการ                   
- ประกาศจัดซื้อจัดจา้งใน
ระบบอิเลคทรอนิค  

ร้อยละ ครบทุกขั้นตอน  
 

 ,มีการประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างทุก
ครั้ง 

มีการจัดซ้ือจัดจา้
งอย่างถูกต้องตาม
ขั้นตอนและ
สามารถตรวจสอบ
ได้ตรวจสอบ 

    เรือนจ าอ าเภอฝาง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
 

ที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ ปริมาณงาน งานปกติ งบอ่ืนๆ 

ต.
ค.

–ธ
.ค

. 5
9 

ม.
ค.

-ม
ี.ค

.6
0 

เม
.ย

.-ม
ิ.ย

.6
0 

ก.
ค.

-ก
.ย

.6
0 

1 จัดท าคู่มือประมวล
จริยธรรม และคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560  

(ครั้ง) 
1 

(คน) 
ข้าราชการ
พนักงาน 
สงน.ทสจ.ชม. 

- - - ระหว่าง
ด าเนินการ 

    ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่ 

2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามพระราชบัญญัติขอ้มูล
ข่าวสารของทางราชการ  

- - - - - -     ส านักงานจัดหางาน
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

3 กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้
การน าหลกัธรรมาภิบาลมา
ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ประมวลจริยธรรมและการ
ป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ   

ร้อยละ ผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 80 คน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 80      ส านักงานคุม
ประพฤติจังหวัด
เชียงใหม่ 
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ที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ ปริมาณงาน งานปกติ งบอ่ืนๆ 

ต.
ค.

–ธ
.ค

. 5
9 

ม.
ค.

-ม
ี.ค

.6
0 

เม
.ย

.-ม
ิ.ย

.6
0 

ก.
ค.

-ก
.ย

.6
0 

4 ส่งเสริมให้มีระบบ/
กระบวนการ การจัดซ้ือ จัด
จ้างที่โปร่งใสและเปิดเผย มี
ระบบการปอ้งกันการทุจริต 
มีการติดตามและการ
รายงานผล เพื่อสร้างคาม
โปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

    จ านวนเร่ือง
ร้องเรียนในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ตาม
แผนการจัดซ้ือจัด
จ้างประจ าป ี

      

5 พัฒนาความรู้บุคลากร
เกี่ยวกบัระเบียบหนังสือสั่ง
การ การจัดซ้ือจัดจา้งจาก
การ สอนงาน/แนะงาน/
ฝึกอบรม 

ครั้ง 20/เดือน      
 

 
 

 
 

 
 

 
 
สนง.ที่ดิน จ.ชม 
 

6 เปิดเผยแผนงาน,ขั้นตอน,
วิธีการ,ขอบเขตงานการ
จัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ 
โดยช่องทางต่างๆ 

เร่ือง 44  -    
 

 
 

 
 

 
 

 
 
สนง.ที่ดิน จ.ชม 
 
 

7 มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินของ
ผู้บริหารเรือนจ า  

คน ครบทุกคน   ครบทุกคน ยื่นครบทุกคน     เรือนจ าอ าเภอฝาง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต 

 

ที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ ปริมาณงาน งานปกติ งบอ่ืนๆ 

ต.
ค.

–ธ
.ค

. 5
9 

ม.
ค.

-ม
ี.ค

.6
0 

เม
.ย

.-ม
ิ.ย

.6
0 

ก.
ค.

-ก
.ย

.6
0 

1 สรุปผลการด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างทาง Web Site  
ส านักงานฯ  

- - - - - -     ส านักงานจัดหางาน
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

2 เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของส านักงานที่ดิน โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุง
ระบบงานให้ทันสมัยและ
เป็นธรรมสอดคล้องกับกฎ 
ระเบียบ การปฏบิัติงาน  

โครงการ 33  -       ส านักงานที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม่ 

3 ส่งเสริมการจัดท าฐานข้อมูล
และแผนที่ให้มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปจัจุบัน  

ราย 120/เดือน - -    
 

 
 

 
 

 
 

 
 
สนง.ที่ดิน จ.ชม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการทุจริตเชิงรุก 

 

ที ่
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ ์

ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงาน 
หน่วยนับ ปริมาณงาน งานปกติ งบอ่ืนๆ 

ต.
ค.

–ธ
.ค

. 5
9 

ม.
ค.

-ม
ี.ค

.6
0 

เม
.ย

.-ม
ิ.ย

.6
0 

ก.
ค.

-ก
.ย

.6
0 

1 แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเร่ือง
ร้องเรียน  

คณะ 1   มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เร่ืองร้องเรียน 

มีช่องทางและแนว
ทางการร้องเรียน 

    ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดเชียงใหม่ 

2 จัดให้มีตู้รับฟังความคิดเห็น
จากประชาชน  

ตู ้ 1   ร้อยละของผู้มาใช้
บริการมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติหนา้ที่ของ
เจ้าหน้าที ่

ร้อยละ 70     ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดเชียงใหม่ 

3 ตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตในหน่วยงาน  

เร่ือง ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน 

- - จ านวนเร่ืองของการ
ร้องเรียนการทุจริต 

ไม่มีเรื่องร้องเรียน
การทุจริตใน
หน่วยงาน 

    ส านักงานคลัง
จังหวัดเชียงใหม่ 

4 สร้างแบนเนอร์รับเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริตใน
เว็บไซต์ของส านักงานคลัง
จังหวัดเชียงใหม่  

เร่ือง ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน 

- - จ านวนเรื่องของการร้องเรียน
การทุจริต ผ่านเว็บไซต์
ส านักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ 

ไม่มีเรื่องร้องเรียน     ส านักงานคลัง
จังหวัดเชียงใหม่ 

5 จัดให้มีระบบ/กลไกการจดัการ
เรื่องร้องเรียน รอ้งทกุข์  

ช่องทาง 6 - -    
 

 
 

 
 

 
 

 
สนง.ทีด่ิน จ.ชม 
 
 

 


