๑
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คํานํา
แผนปฏิบัติการดานการป องกัน ปราบปรามการทุ จ ริต และประพฤติ มิ ชอบ จั งหวั ด เชีย งใหม ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2563 จั ด ทํ าขึ้น
ตามกรอบการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติ ว าด ว ยการป องกันและปราบปรามการทุ จ ริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายรัฐ บาล แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายจังหวัดเชียงใหม เพื่อใชเป นกรอบแนวทางการบริห าร
จัดการ การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณของหนวยงานในจังหวัดเชียงใหม
แผนปฏิบัติการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จั งหวั ด เชีย งใหม ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด ว ย
เนื้อหา 3 สวน ได แก สว นที่ 1 นโยบายสําคั ญ สว นที่ 2 กรอบแนวทางการดํ าเนินงานป องกันและปราบปรามการทุ จ ริต ของจั งหวั ด เชีย งใหม ประจํ าป
งบประมาณ 2563 และสวนที่ 3 แผนปฏิบัติการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดเชียงใหมหวังเปนอยางยิ่ งว า แผนปฏิ บั ติ การด านการป องกัน ปราบปรามการทุ จ ริต และประพฤติ มิ ชอบ จั งหวั ด เชีย งใหม ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนการใชจายงบประมาณฉบั บ นี้ จะเป นประโยชนแกผูบ ริห ารสว นราชการ และบุ ค ลากรของหนว ยงานในจั งหวั ด เชีย งใหม
ในการบริหารจัดการ การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนกับประชาชนสูงสุดตอไป

จังหวัดเชียงใหม
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รายการ
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นโยบายสําคัญ

สวนที่ 2
สวนที่ 3

- ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)
- นโยบายรัฐบาล
- คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
- ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
- แผนปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
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จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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สวนที่ 1
นโยบายสําคัญและกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิ บั ติ การด านการปองกั น ปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติ มิ ชอบ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวั ดเชีย งใหม เปนแผนปฏิ บั ติ การ
ที่ใชขับเคลื่อนการดําเนินมาตรการปองกันและปราบปรามการทุ จ ริต และประพฤติ มิ ชอบของหนว ยงานในจั งหวั ด เชีย งใหม ให บ รรลุวั ต ถุป ระสงค และเกิด ผลสัม ฤทธิ์
อย างเป นรูป ธรรม โดยมี นโยบายสํา คั ญ และยุ ท ธศาสตร ที่ เกี่ย วของในการจั ด ทํ าแผนปฏิ บั ติ ราชการด านการป องกัน ปราบปรามการทุ จ ริต และประพฤติ มิ ชอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดเชียงบใหม ดังนี้
1.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจั ด การภาครัฐ มี เป าหมายการพัฒ นาที่ สําคั ญ เพื่อปรับ เปลี่ย นภาครัฐ
ที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาลมี ลักษณะ
เปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนได อย างสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุ กภาคสว น
ในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง
เปาหมายที่ 2.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การบรรลุเปาหมาย ภาครัฐมีความโปรงใส การทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง คาคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร งใสในการดํ าเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ของจังหวัดเชียงใหมเพิ่มขึ้น
1.2 นโยบายรัฐบาล
รัฐบาลภายใตการบริหารของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของคณะรัฐ มนตรีต อสภานิติ บั ญ ญั ติ แห งชาติ เมื่ อวั นที่
12 กันยายน 2557 มีนโยบายในการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ดังนี้
นโยบายที่ 10 นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ขอ 10.4 มุงเสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปองกันการแทรกแซงจากนักการเมื อง และสงเสริม ให
มีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ฝายตาง ๆ

๕

ขอ ๑๐.๕ ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซือ่ สัตย
สุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ าหนาที่ ของรัฐ ทุ กระดั บ อย างเครงครัด ยกเลิก
หรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควรหรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจั ด ซื้อจั ด จ าง การอนุญ าต อนุมั ติ
และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซ้ําซอนและเสียคาใชจาย ทั้งของภาครัฐและประชาชน
ขอ ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อใหครอบคลุม การป องกันและปราบปรามการทุ จ ริต ประพฤติ มิ ชอบ และการมี ผลประโยชนทั บ ซอน
ในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติและเปนเรื่องที่ตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดานทั้งจะเรงรัด การดํ าเนินการต อผูกระทํ าการทุ จ ริต และ
ประพฤติมิชอบทั้งในดานวินัยและคดี รวมทั้งใหผูใชบริการมีโอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือของหนวยงานของรัฐ และเป ด เผยผลการประเมิ นต อประชาชนทั้ งจะนํา
กรณีศึกษาที่เคยเปนปญหา เชน การจัดซื้อจัดจาง การรว มทุ น การใชจ ายเงินภาครัฐ การปฏิ บั ติ และละเว นการปฏิ บั ติ โ ดยมิ ชอบ การใชดุ ลพินิจ ของเจ าหนาที่ การมี
ผลประโยชนขัดแยงหรือทับซอน ซึ่งไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตาง ๆ เปนบรรทัดฐานแลวมาเปนบทเรียนใหความรูแกเจาหนาที่ของรัฐและประมวลเปนกฎระเบี ย บหรือคู มื อ
ในการปฏิบัติราชการ
1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตรที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติ มิ ชอบ และธรรมาภิ บ าลในสังคมไทย ได กําหนดแนวทางการพัฒ นา
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิ ชอบ เพื่อให สังคมไทยมี วิ นัย โปรงใส ยึ ด มั่ น ในความซื่อสัต ย สุจ ริต และยุ ติ ธ รรม รวมทั้ งสรางความเขม แข็ง
เปนภูมิคุมกันของสังคมไทย ใหครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พรอมทั้งเพื่อสรางพลังการขับเคลื่อนคานิยมตอตานการทุจริต
1.4 คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ
เพื่อใหการบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการดูแลความปลอดภัยใหแกประชาชน รวมทั้งเพื่อให เกิด ความสงบสุขแกสังคมและ
ผลประโยชนของประเทศชาติโดยรวมในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแหงชาติจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไ ขป ญ หาการทุ จ ริต ประพฤติ มิ ชอบในสว นราชการ
และหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุ กภาคสว นในการตรวจสอบ เฝาระวั ง เพื่อสกัด กั้นมิ ใ ห เกิด การ
ทุจริตประพฤติมิชอบได
ขอ 2 ในกรณีที่มีการกลาวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยวาขาราชการและเจ าหนาที่ ของรัฐ กระทํ าการหรือเกี่ย วของกับ การทุ จ ริต ประพฤติ มิ ชอบ
ทั้งในฐานะตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน ใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนาหนวยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหนาที่ภายใตพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบี ย บ ขอบั งคั บ ที่ เกี่ย วของกับ การบริห ารงาน
บุคคล โดยใหบังคับใชมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอยางเฉียบขาดและรวดเร็ว
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ขอ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการและหนว ยงานของรัฐ ให หั ว หนาสว นราชการและหั ว หนาหนว ยงานของรัฐ มี ห นาที่ ใ นการควบคุ ม
กํากับดูแล การดําเนินงานใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อยางเครงครัด
ขอ 4 กรณีที่หัวหนาสวนราชการหรือผูบังคับบัญชาปลอยปละละเลย ไมดําเนินการตามขอ 2 และขอ 3 ให ถือเป นความผิด วิ นัย หรือความผิด ทาง
อาญาแลวแตกรณี
ขอ 5 ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุ จ ริต ในภาครัฐ ดํ าเนินการแสวงหา รวบรวม และดํ าเนินการอื่นใด เพื่อให ไ ด ม าซึ่ง
ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจนเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้ งติ ด ตาม เรงรัด ผลการดํ าเนินงานตามขอ 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 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุ กภาคสวนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกั น
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานสากล”
- 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 ยุทธศาสตรครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการทุ จ ริต และประพฤติ มิ ชอบ โดยกําหนดยุ ท ธศาสตร
การดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต” เปนยุทธศาสตรที่มุ งเน นให ค วามสําคั ญ ในกระบวนการการปรับ สภาพสังคมให เกิด ภาวะ
ที่ “ไมทนตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางวัฒนธรรมตอต านการทุ จ ริต และปลูกฝ งความพอเพีย ง
มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ในการกล อมเกลาทางสังคมให มี ค วามเป นพลเมื องที่ ดี ที่ มี จิ ต สาธารณะ จิ ต อาสา และ
ความเสียสละเพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับและตอตาน การทุจริตในทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตรที่ ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต” เปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจตจํานง
ทางการเมืองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน
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ยุทธศาสตรที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” เปนยุทธศาสตรที่มุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายผ านการกําหนดมาตรการ
กลไก เสริมสรางธรรมาภิบาลตั้งแตเริ่มขั้นกอตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตั ด สินใจ นโยบาย (Policy Decision)
ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานด านการป องกันการทุ จ ริต ของ
ประเทศไทยใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริต หรือทํ าให การทุ จ ริต เกิด ยากขึ้นหรือไม เกิด ขึ้น โดยอาศั ย ทั้ งการกําหนดกลไกด าน
กฎหมาย กลไกทางการบริหารและกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสรางการปฏิบัติงานของหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” เปนยุทธศาสตรที่มุงเนนการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการตาง ๆ
ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว ซึ่ งในการปฏิ รูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดั งกลาว จะมุงเนนการเพิ่มประสิทธิ ภาพ
ในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) การตัด สินคดีและลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตา ง ๆ
ในกระบวนการปราบปรามการทุ จ ริต และจะมี การใช เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่ ทั นสมั ย ในการพัฒ นากลไกการดํ าเนินงานให มี ป ระสิท ธิ ภ าพมากยิ่ งขึ้น
ซึ่งยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดี การทุ จ ริต จะถูกดํ าเนินการอย างรวดเร็ว และผู กระทํ าการทุ จ ริต
จะไดรับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริต อันจะสงผลใหคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในที่สุด
ยุทธศาสตรที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับ รูก ารทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” เป นยุ ท ธศาสตร
ที่มุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการ การยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิ เคราะห ป ระเด็ นการประเมิ นและ
วิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติหรือปรับปรุง การทํางาน รวมไปถึงการบู รณาการการทํ างานร ว มกันระหว าง
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 ปราบปรามการทุ จ ริต และประพฤติ มิ ชอบมาอย างต อเนื่อง โดยได นํานโยบายสูการปฏิ บั ติ ต ามพันธกิจ
“มหาดไทยใสสะอาด” ใน 3 ภารกิจหลัก ดังนี้
1. การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ
2. ปองกั นปราบปรามการทุจริตอยางเขมขน
3. สนับสนุนใหมี “จังหวัดใสสะอาด” “อําเภอใสสะอาด” และ “องคกรปกครองสวนทองถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ
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1.8 แผนปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) ของกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส เพื่อเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิ บั ติ และค านิย มสําหรับ ขาราชการ
และบุคลากรขององคกรใหยึดถือ และปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่น ๆ โดยมุงมั่นที่จะนําหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจด ว ยความโปรงใส บริห ารงาน
ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต จึงกําหนดแนวทางใหสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยถือปฏิบัติและการดําเนินการ ดังนี้
1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของประชาชนดวยการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค
โปรงใส และเปนธรรม
2. ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ ยึด หลักคุณธรรม จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งมาใชใ น
การปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกขั้นตอน และเปดโอกาสใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
4. ประชาสัมพันธใหประชาชนแจ งขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกขผานศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย
5. กรณีพบการทุจริตจะดําเนิ นการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผูที่ทุจริตอยางจริงจัง
- เปาหมายหลัก
คาคะแนน ITA ของ มท. เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
- วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน ตามวั ต ถุป ระสงค ห ลักในยุ ท ธศาสตรชาติ ว าด ว ยการป องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
2. เพื่อแกไขปญหาความไมโปรงใส ทุจริตคอรรัปชันของสวนราชการในสังกัด กระทรวงมหาดไทย โดยมุ งเนนกลไกการมี สว นรว มของประชารัฐ
เนนการรวมคิด รวมทํา รวมปฏิบัติ รวมแกปญหา และรวมติดตามประเมินผล โดยการแกที่สาเหตุของปญหาการปลูกจิตสํานึ กความซื่อสัต ย สุจ ริต รับ ผิด ชอบ รักษาวิ นัย
ของขาราชการ การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนคานิยมอื่น ๆ ที่ถูกตอง รวมทั้งเขาใจวิถีดําเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณคา และจัดอบรมใหความรู ในการปฏิ บั ติ งาน
ตามภารกิจที่สุมเสี่ยงตอการกระทําใหเกิดปญหาความไมโปรงใส และการทุจริตคอรรัปชัน โดยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการกระทํ าที่ ไ ม โ ปรงใส และการทุ จ ริต
คอรรัปชัน เชน ระบบการประมูล การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ การจัดซื้อจัดจาง มีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องรองเรียน มี ระบบตรวจสอบภายในองค กร และการมี
สวนรวม การใชดุลยพินิจของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน
3. เพื่อขยายผลการดําเนินงานปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่องเสริมสรางเครือขายรวมตอตานการทุ จ ริต ในประเทศ แสวงหาความรว มมื อ
จากภาคสวนอื่น ๆ ที่ยังไมไดเขามามีสวนรวมอยางใกลชิด เพื่อเรงพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๙

4. เพื่อใหสวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยยึดถือเปนกรอบการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสุขของประชาชนเพื่อให เกิด ผลสัม ฤทธิ์ ต อภารกิจ
ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐมุงสูเปาหมายหลัก คือ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความต องการตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาล
- ยุทศาสตรปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธ
1. สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลา
ทางสังคมเพื่อตา นทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ

1.1 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ
1.2 การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ย นพฤติกรรม
2. ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปน 2.1 นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสั งคมและการ
เครื่องมือตานทุจริต
ปฏิบัติงานตอตานการทุจริต
2.2 พัฒ นาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพีย ง
3. เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) 3.1 สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต
และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 3.2 สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมที่ผิดตอจริยธรรมทางสังคม
และ/หรือกฎหมาย และผลักดันใหเกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทาง
กฎหมาย บนพื้นฐานของขอเท็จจริงและเหตุผล
3.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต

๑๐

ยุทธศาสตรที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธ
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้ นการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
2. สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตาม และ
ตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

แนวทางตามกลยุทธ
1.1 การเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับนโยบาย
1.2 พัฒ นากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล
2.1 เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอย างโปรงใสและไรการทุจริตใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 3 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ
1.1 พัฒ นามาตรการเชิงรุกที่สามารถแกไขปญหาการทุจริตในแตละระดับ
1.2 พัฒนาระบบการทํ างานแบบบู รณาการระหว างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ในการปองกันการทุจริต
1.3 พัฒ นากลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปองกันการทุจริต
2. สรางกลไกการปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
2.1 สรางกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
2.2 กําหนดกลไกการติดตามและประเมิ นผลการนําขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติ
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 3.1 พัฒ นานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลด
ลดปญหาการทุจริต
ขั้นตอน หรือกระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐ
3.2 พัฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปดโอกาสใหประชาชนสามารถศึกษา
เรียนรู และหาขอมู ลเกี่ยวกับการปองกันการทุจริต (กําหนดเรื่องที่ประชาชนใหความสนใจ)
4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิง
4.1 พัฒ นาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่ อปรับเปลี่ยนพฤติก รรม
สรางสรรคเพื่ อปรับเปลี่ยนพฤติก รรม
5. พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรค 5.1 พัฒ นาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกั นและปราบปรามการทุจริต ใหมี
ของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต
ความเปนมืออาชีพและเปนไปตามมาตรฐานสากล

๑๑

ยุทธศาสตรที่ 4 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ
1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรีย นของหนวยงานตอตานการทุจริตตาง ๆ ใหมี
ความรวดเร็ว เขาถึงไดโดยงาย
1.2 การสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจตอระบบการรับเรื่องรองเรียน

๑๒

1.9 แผนผังความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตรทเี่ กี่ยวของกับแผนปฏิบัติราชการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ. 2561 – 2580)

ยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

นโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

นโยบายที่ 10 นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธ รรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

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

ยุทธศาสตรที่ ๖ การบริ หารจั ดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ

คําสั่ง คสช. ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ

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

ยุทธศาสตร ที่ ๑
สรางสังคมที่ไมทนต อ
การทุจริ ต

ยุทธศาสตร ที่ ๒
ยกระดั บเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุ จริต

แผนยุ ทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2560 – 2564

โครงการเนนหนักตามนโยบายรัฐบาลและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
“มหาดไทยใสสะอาด”
แผนปองกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2560 - 2564)
ของกระทรวงมหาดไทย
แผนปฏิบัติการดา นการปองกัน ปราบปราม
การทุจริ ตและประพฤติมิช อบ
จังหวัดเชี ยงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร ที่ ๓
สกัดกั้นการทุ จริต
เชิงนโยบาย

ยุทธศาสตร ที่ 4
พัฒนาระบบป องกัน
การทุจริ ตเชิงรุก

ยุทธศาสตร ที่ 5
ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริ ต

ยุทธศาสตร ที่ 6 “ยกระดั บ
คะแนนดัชนีการรับรูการทุจริ ต
(Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนาองคกรอยางสมดุ ล
1. การสงเสริมการบริหารกิจการบ านเมืองที่ดี
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 30 โครงการ

จํานวน 3 โครงการ

จํานวน 8 โครงการ

จํานวน 1 โครงการ

๑๓

สวนที่ 2
กรอบแนวทางการดําเนินงานปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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กรอบแนวทางการดําเนินงานปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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

อนุกรรมการดํ าเนินการ
ตามยุทธศาสตรชาติวา ดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงใหม
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สวนที่ 3
สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

16

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัตกิ ารดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

หนวยงาน
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ชม.
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จ.ชม.
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จ.ชม
สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
ภาพรวม

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ งบประมาณของสวนราชการ
220,000
5,000
50,000
10,000
15,000
230,000
70,000
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอ
การทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย

กลยุทธที่
1. สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่ อตานทุจริต
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้ นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
รวม

จํานวนโครงการ
1

งบประมาณ (บาท)
220,000

1

10,000

2

230,000
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของสวนราชการ จังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอ
การทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบปองกัน
การทุจริตเชิงรุ ก

ยุทธศาสตรที่ 4 ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการปราบปรามการทุจริต

กลยุทธที่
จํานวนโครงการ
1. สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่ อตานทุจริต
20
2. ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตอตานทุจริต
3
3. เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูร ณาการทุกภาค
6
สวนเพื่อตอตานการทุจริต
รวม
29
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้ นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
2
รวม
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปญหาการทุจริต
5. พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการ
ปองกันการทุจริต
รวม
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต
รวม
รวม

งบประมาณ (บาท)
70,000
70,000
-

2
3
1
4

-

8
1

-

1
40

70,000
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3.1 งบประมาณตามแผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธที่ 1 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อขับเคลื่อ นการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส ในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
จังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563

เปาหมายดํ าเนินงาน
หนวย ปริมาณ
นับ
งาน
คน
314

งบประมาณ
(บาท)
220,000

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ.(บาท)
ตัวชี้วัด

ผลลัพธ

คะแนนผลการประเมิน
คุณธรรม และความโปรงใส
ในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA)
จังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
ไดคะแนนรอยละ 80 ขึ้ นไป

เชิงปริมาณ : สวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่
เขารวมโครงการฯ ไดคะแนนผล
การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัด
เชียงใหม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖3 ไมนอยกวารอยละ 80
เชิงคุณภาพ : สวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มี
คุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงาน
ที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในระดับ
การบริหารงานของผูบ ริหาร
และระดับการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ ขั้นตอนและ
กระบวนการดําเนินงานของ
หนวยงาน วั ฒนธรรมของ
องคกร รวมไปถึงผลจากการ
ดําเนินงานของหนวยงานตอผูมี
สวนไดสวนเสีย

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2
220,00

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หนวยงาน
สํานักงาน
จังหวัด
เชียงใหม

20

ยุทธศาสตรที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบ าล
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการประชาสัมพันธการ
ตอตานการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
กิจกรรม ผลิตและเผยแพรคลิป
วิดีโอ ประเด็นประชาสัมพันธ
ตอตานการทุจริตฯ

เปาหมายดํ าเนินงาน
หนวย ปริมาณ
นับ
งาน
เรื่อง
1

งบประมาณ
(บาท)
10,000

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ.(บาท)
ตัวชี้วัด
จํานวนขอมูลขาวสารเรื่อง
การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่เผยแพรสู
สาธารณะ

ผลลัพธ
1 ครั้ง

ไตรมาส 1
10,000

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หนวยงาน
สํานักงาน
ประชาสัมพั นธ
จังหวัด
เชียงใหม

21

3.2 งบประมาณของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธที่ 1 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1

ประชุมเจาหนาที่ในสังกัดใหความรู
เกี่ยวกับการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและตอตาน
ผลประโยชนทับซอน
โครงการกิจกรรมเสริมสราง
จริยธรรมขาราชการกรมการพัฒนา
ชุมชน

2

เปาหมายดําเนินงาน
ปริมาณ
หนวยนับ
งาน

งบประมาณ
(บาท)

แผนการดําเนินงานและใช จายงบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วั ด

รอยละ

90

15,000

เจาหนาที่ในสังกัดไดรับ
ความรูความเขาใจและนําไป
ปฏิบัติได รอยละ 100

คน

198

5,000

ขาราชการสํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม มี
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน และดํารงชีวิต

ผลลัพธ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

15,000

สํานัก งานพั ฒนาชุ ม ชนจั งหวัด
เชี ย ง ใหม ดํ า เนิ นโคร งกา ร
ไหว พ ร ะ 9 วั ด เสริ มสร า ง
จริยธรรมขาราชการ สํ า นั ก งาน
พั ฒนาชุ ม ชนจั ง หวัด เชี ยงใหม
ภ า ย ใ ต ชื่ อ กิ จ กร ร ม “พ ช.
เชียงใหม ฮวมใจ นุงผาไทย สื บฮี ต
ตวยฮอย ไหวพระ 9 วั ด” เมื่ อ วัน
ศุกรที่ 13 มีนาคม 2563 โดย
มีเส นทางการเดิ นทางสํ า หรั บ
การไหวพระ 9 วัด ดังนี้ จุด ที่ 1
วัดดวงดี จุดที่ 2 วัด เจดี ยห ลวง
จุ ด ที่ 3 วั ด ชั ย พ ระ เ กี ย ร ติ
จุดที่ 4 วั ดหมื่ นเงินกอง จุ ดที่ 5
วัดดั บภั ย จุ ด ที่ 6 วัด เชี ยงมั่ น
จุดที่ 7 วัดโลกโมฬี จุ ดที่ 8 วั ด
เชียงยืน และจุ ดที่ 9 วั ดชัยมงคล
ในก า รนี้ มี ข าร า ชกา ร แ ล ะ
เจาหนาที่ของสํ า นั ก งานพั ฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม เขา ร วม
จํานวน 169 คน

5,000

ไตรมาส 4

หนวยงาน

สํานักงาน
จัดหางาน
จังหวัด
เชียงใหม
สํานักงาน
พัฒนา
ชุมชน
จังหวัด
เชียงใหม
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ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3

การประชุมประจําเดือน
ของสํานักงาน และนําหัวขอการ
ปองกันการทุจริต แจงใหเจาหนาที่
ทุกคนไดรับรูถึงความผิด เชน การ
ควบคุมงาน การเปนคณะกรรมการ
ตรวจการจาง เปนตน
กิจกรรมถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปน
ขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน

4

เปาหมายดําเนินงาน
ปริมาณ
หนวยนับ
งาน

งบประมาณ
(บาท)

แผนการดําเนินงานและใช จายงบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วั ด

ผลลัพธ

ครั้ง

๑๐

ไมใช
งบประมาณ

จํานวนครั้ งในการประชุม
ประจําเดือนของสํานักงานฯ

บุคลากรของสํานักงานฯ
ไดรับรูถึงมาตรการปอ งกันการ
ทุจริต

ครั้ง

1

ไมใช
งบประมาณ

จํานวนการเขารวม
กิจกรรม

เจ า หน า ที่ ใ นสั งกั ด สํ า นั ก งาน
ปภ.จังหวัดและสาขา ทุ ก คนได
เข า ร ว ม กิ จ กรรม ถวายสั ต ย
ปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการ ที่ ดี
และพลังของแผนดิน

5

กิจกรรมเขาวัดฟงธรรมและรวม
กิจกรรมทางศาสนาของเจาหนาที่
สํานักงาน ปภ.จังหวัด และสาขา

ครั้ง

๑๒

ไมใช
งบประมาณ

จํานวนการเขารวม
กิจกรรม

เจ า หน า ที่ ใ นสั งกั ด สํ า นั ก งาน
ปภ.จังหวัดและสาขา ทุ ก คนได
เข า ร ว ม กิ จ กรรม ถวายสั ต ย
ปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการ ที่ ดี
และพลังของแผนดิน

6

ใหความรูเกี่ยวกับการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ในการประชุมประจําเดือนของ
สนง.ปภ.จังหวัด และสาขา

ครั้ง

8

ไมใช
งบประมาณ

จํานวนการเขารวม
กิจกรรม

เจ า หน า ที่ ใ นสั งกั ด สํ า นั ก งาน
ปภ.จั งหวัด และสาขา ได รั บ
ความรู เ กี่ ย วกั บ การป อ งกั น
ปราบป รามก ารทุ จ ริ ต แล ะ
ประพฤติมิชอบ ในการประชุ ม
ประจําเดือนของสํานักงาน ปภ.
จังหวัด และสาขา

7

การมีส วนรวมของผูบ ังคับบัญชา
และขาราชการในกิจกรรมดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
และการเปนตนแบบที่ดี

ครั้ง

2

ไมใช
งบประมาณ

จํานวนกิจกรรมที่ขาราชการ
สนง.พมจ.เชี ยงใหมเขาร วม
กิจกรรมปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
จังหวัดเชียงใหม และของ
กระทรวงพม.

หนวยงาน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4









สํานักงาน
โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัด
เชียงใหม



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

















สํานักงาน
พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย
จังหวัด
เชียงใหม

23
เปาหมายดําเนินงาน
ปริมาณ
หนวยนับ
งาน

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

8

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
การเสริมสรางวินัย คุณธรรม
จริยธรรม การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ของกรมการ
ขนสงทางบก พ.ศ. 2561 - 2564
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
การเสริมสรางวินัย คุณธรรม
จริยธรรม การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ของกรมการ
ขนสงทางบก พ.ศ. 2561 - 2564
การสงเสริมและสนับสนุนบุคลากร
เขารวมการอบรมหรือกิจกรรมตาง
ๆ ที่เกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของจังหวัด
นําเขาที่ประชุมสํานักงาน
ประจําเดือนหัวขอเกี่ยวกับการ
ปองกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ความประพฤติมิชอบ

ครั้ง

2

ครั้ง

12

13

9

10

11

งบประมาณ
(บาท)

แผนการดําเนินงานและใช จายงบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วั ด

ผลลัพธ

ไมใช
งบประมาณ

บุคลากรสํานักงานขนสง
จังหวัดเชียงใหมรักษาวินัย
มีคุณธรรม ในการปฏิบัติงาน
และดํารงชีวิต

2

ไมใช
งบประมาณ

บุคลากรสํานักงานขนสง
จังหวัดเชียงใหมรักษาวินัย
มีคุณธรรม ในการปฏิบัติงาน
และดํารงชีวิต

ครั้ง

ไมนอย
กวา
3 ครั้ง

ไมใช
งบประมาณ

จัดสงบุคลากรเขารวมการ
อบรมหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ
การปองกันและปราบปราม
การทุจริต

ดําเนินการและรายงานผลตาม
แผนปฏิบัติราชการการ
เสริมสรางวินัยคุณธรรม
จริยธรรมฯ ใหกรมการขนสง
ทางบกปละ 2 ครั้ง
ดําเนินการและรายงานผลตาม
แผนปฏิบัติราชการการ
เสริมสรางวินัยคุณธรรม
จริยธรรมฯ ใหกรมการขนสง
ทางบกปละ 2 ครั้ง
บุคลากรสํานักงานขนสงจังหวัด
เชียงใหมมีคุณ ธรรม จริยธรรม
ในการทํางาน

ครั้ง

6

ไมใช
งบประมาณ

สงเจาหนาที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ
ที่จังหวัดจัดเกี่ยวกับการปองกัน
ปราบปรามการทุจริต และความ
ประพฤติมิชอบ

ครั้ง

2

ไมใช
งบประมาณ

กิจกรรมรณรงคใหบุคลากรประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักศีล 5

รอยละ

90

ไมใช
งบประมาณ

รอยละของเขารวมกิจกรรม

ทําใหเจาหนาที่ของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหมเปนผูที่มีศีลธรรมเปน
กรอบในการประพฤติตนเปนคน
ดีและจะไมกระทําการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบใด ๆ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หนวยงาน

สํานักงาน
ขนสง
จังหวัด
เชียงใหม
สํานักงาน
ขนสง
จังหวัด
เชียงใหม









สํานักงาน
ขนสง
จังหวัด
เชียงใหม
สํานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ
จังหวัด
เชียงใหม
สํานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ
จังหวัด
เชียงใหม
สํานักงาน
พระพุทธศา
สนาจังหวัด
เชียงใหม

24
เปาหมายดําเนินงาน
ปริมาณ
หนวยนับ
งาน

งบประมาณ
(บาท)

แผนการดําเนินงานและใช จายงบประมาณ (บาท)

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วั ด

ผลลัพธ

14

โครงการกระทรวงการคลัง คุณธรรม
นําดวยศาสนา

รอยละ

80

50,000

บุคลากรที่เขารวมมีความพึง
พอใจไมนอยกวารอยละ 80

บุคลากรที่เขารวมมีความพึง
พอใจรอยละ 91.45

15

กิจกรรมการตั้งปณิธานในการ
ทํางานของบุคลากรสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

รอยละ

91

ไมใช
งบประมาณ

รอยละของเขารวมกิจกรรม









16

กิจกรรมสวดมนตไหวพระกอน
ทํางาน

รอยละ

90

ไมใช
งบประมาณ

รอยละของเขารวมกิจกรรม









สํานักงาน
พระพุทธศา
สนาจังหวัด
เชียงใหม

17

กิจกรรมความดีในวันพระหรือวัน
สําคัญตาง ๆ

ครั้ง

12

ไมใช
งบประมาณ









สํานักงาน
พระพุทธศา
สนาจังหวัด
เชียงใหม

18

การมีส วนรวมของผูบ ังคับบัญชา
และขาราชการในกิจกรรมดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
และการเปนตนแบบที่ดี

ครั้ง/คน

1 ครั้ง/
22 คน

ไมใช
งบประมาณ

19

กิจกรรมอบรมใหความรูเจาหนาที่ฯ
เพื่อสรางสํานักงานการตอตานการ
ทุจริตผากิจกรรม KM

คน

12

ไมใช
งบประมาณ

จํานวนการทําประโยชนหรือ
การทํากิจกรรมสืบ สาน
พระพุทธศาสนาของ
เจาหนาที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม
จํานวนกิจกรรมที่ขาราชการ
สํานักงานทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม เขารวมกิจกรรม
การปองกันและปราบปราม
การทุจริตของจังหวัด
เชียงใหม และ สป.ทส.
ขาราชการและเจาหนาที่ของ
สํานักงานแรงงานจังหวัดที่
เขารวมกิจกรรมจํานวน 12
คน

ทําใหเจาหนาที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหมตระหนักถึง
ความสําคัญในการเอาหลัก
คุณธรรมจริยธรรมมาใชใ นการ
ทํางาน
ทําใหเจาหนาที่ของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหมไดตระหนักถึงผลแหง
กรรมตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาและไมกลาทํา
ความชั่วหรือทุจริตในหนาที่
ทําใหเจาหนาที่ของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหมไดเรีย นรูถึงความสุข
จากการทําความดี และละเวน
ความชั่วหรือการประพฤติทุจริต
ในรูปแบบตาง ๆ
อยูระหวางดําเนินการ

ขาราชการและเจาหนาที่ฯ มี
ความตระหนักและไมยอมรับ
วัฒนธรรมการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ



ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

50,000

หนวยงาน

สํานักงาน
คลังจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงาน
พระพุทธศา
สนาจังหวัด
เชียงใหม

สํานักงาน
ทรัพยากร
ธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม
จังหวัด
เชียงใหม
สํานักงาน
แรงงาน
จังหวัด
เชียงใหม

25
เปาหมายดําเนินงาน
ปริมาณ
หนวยนับ
งาน

งบประมาณ
(บาท)

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

20

โครงการเสริมสรางวัฒนธรรม
คานิยมสุจริต ปองกันการทุจริต
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม แบงเปน
4 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมแสดง
เจตจํานงตอตานการทุจริต

ครั้ง

6

ไมใช
งบประมาณ

ครั้ง

1

ไมใช
งบประมาณ

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแสดง
สัญลักษณก ารไมทนตอการทุจริต

ครั้ง

1

ไมใช
งบประมาณ

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูการแยกแยะผลประโยชนสวน
บุคคลและผลประโยชนสวนรวม
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเทิดทูนชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย

ครั้ง

1

ไมใช
งบประมาณ

ครั้ง

1

ไมใช
งบประมาณ

แผนการดําเนินงานและใช จายงบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วั ด

ผลลัพธ

สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม ปราศจาก
เรื่องรองเรียนจากการทุจริต
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่
และเจาหนาที่มีความ
จงรักภักดีตอสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย

บุคลากรในสํานักงานไดรับการ
สงเสริมปลูกฝงคานิยมสุจริต
ปองกันการทุจริต

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3







ไตรมาส 4

หนวยงาน

สํานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด
เชียงใหม

26

ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธที่ 2 ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1

เสริมสรางความรู ความเขาใจ
ใหแกขาราชการ พนักงานราชการ
และเจาหนาที่ใหปฏิบตั ิงานและ
ดําเนินชี วิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง/สนับสนุนใหบุคลากรเขา
รวมกิจกรรมรวมทําบุญตัก บาตร
ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
และรวมงานรัฐพิธีตางๆ
โครงการสงเสริมการปฏิบัติธรรม
นําสุขในวันสําคัญทางศาสนา

2

3

โครงการเจริญสมาธิตามวิถีพุทธ

เปาหมายดําเนินงาน
หนวย ปริมาณ
นับ
งาน
ครั้ง/ 4 ครั้ง/
คน
22 คน

งบประมาณ
(ลานบาท)

แผนการดําเนินงานและใช จายงบประมาณ (ลานบาท)
ตัวชี้วั ด

ผลลัพธ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หนวยงาน

ไมใช
งบประมาณ

จํานวนกิจกรรมฯ/รอยละของ อยูระหวางดําเนินการ
บุคลากรเขารวมกิจกรรม
ทําบุญตักบาตรในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา

สํานักงาน
ทรัพยากร
ธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม
จังหวัด
เชียงใหม

- บุคลากรไดเขาวัดทําบุญ
ปฏิบัติธรรม ชําระจิตใจให
สะอาดผองใส ดํารงตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงรวมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน
- บุคลากรในสังกัดไมถูก
รองเรียนและถูกดําเนิ นการ
ทางวินัย
บุคลากรไดรวมกันสวดมนต
นั่งสมาธิ เพื่อชําระจิตใจให
สะอาดผองใส ดํารงตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงรวมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนเพื่อสวน
รวม และรวมในอุปถัมภและ
คุมครองพระพุทธศาสนา

สํานักงาน
ยุติธรรม
จังหวัด
เชียงใหม

คน

80

ไมใช
งบประมาณ

คน

80

ไมใช
งบประมาณ

สํานักงาน
ยุติธรรม
จังหวัด
เชียงใหม

27

ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต”
กลยุทธที่ 3 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
เปาหมายดําเนินงาน
หนวย ปริมาณ
นับ
งาน
ครั้ง
12

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1

บูรณาการระหวางหนวยงาน
ภายในสํานักงานฯ กับองคกรทุก
ภาคสวน ในการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

2

บูรณาการระหวางหนวยงาน
ภายในสํานักงานฯ กับองคกรทุก
ภาคสวนในการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

ครั้ง

3

การเปดโอกาสใหอาสาสมัครคุม
ประพฤติเขามามีสวนรวมในการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริต

4

5

งบประมาณ
(บาท)

แผนการดําเนินงานและใช จายงบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วั ด

ผลลัพธ

ไมใช
งบประมาณ

จํานวนครั้ งในการเผยแพร
ทางเว็บไซต

12

ไมใช
งบประมาณ

จํานวนครั้ งในการเผยแพร
ทางเว็บไซต

อยูระหวางดําเนินการ

คน

150

ไมใช
งบประมาณ

รอยละของอาสาสมัครคุม
ประพฤติเขามามีสวนรวมใน
การปองกันและการ
ปราบปรามการทุจริต

จัดกิจกรรมการมีส วนรวมของ
เครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
รวมปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต

ครั้ง

1

ไมใช
งบประมาณ

จัดกิจกรรมใหความรูปลุก
จิตสํานึกในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตใหกบั
อาสาสมัครคุมประพฤติ

ครั้ง

1

ไมใช
งบประมาณ

เครือขายทั้งภาครัฐ/
ภาคเอกชนมีสวนรวมจัด
กิจกรรมปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอยาง
นอย 1 ครั้ง
จัดกิจกรรมใหความรู
ปลูกจิตสํานึกในการปอ งกัน
และปราบปรามการทุจริต
ใหกับอาสาสมัครคุมประพฤติ
อยางนอย 1 ครั้ง

รายงานผล 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1
ภายในวันที่1 มี.ค. 2563
ครั้งที่ 2
ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2563
รายงานผล 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1
ภายในวันที่1 มี.ค. 2563
ครั้งที่ 2
ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2563
รายงานผล 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1
ภายในวันที่1 มี.ค. 2563
ครั้งที่ 2
ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2563

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4









หนวยงาน

สํานักงาน
พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย
จังหวัด
เชียงใหม
สํานักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
จังหวัด
เชียงใหม
สํานักงาน
คุมประพฤติ
จังหวัด
เชียงใหม

เดือน พ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2563



เดือน พ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2563



สํานักงาน
คุมประพฤติ
จังหวัด
เชียงใหม

เดือน พ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2563



สํานักงาน
คุมประพฤติ
จังหวัด
เชียงใหม

28
เปาหมายดําเนินงาน
หนวย ปริมาณ
นับ
งาน

งบประมาณ
(บาท)

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

6

โครงการองคกรสงเสริมคุณธรรม
รุนที่ 1 ขาราชการและเจาหนาที่
ของสํานักงานแรงงานจังหวัด

คน

12

ไมใช
งบประมาณ

รุนที่ 2 อาสาสมัครแรงงาน

คน

204

ไมใช
งบประมาณ

แผนการดําเนินงานและใช จายงบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วั ด

ขาราชการและเจาหนาที่ของ
สํานักงานแรงงานจังหวัดที่
เขารวมกิจกรรมจํานวน 12
คน ไมยอมรับวัฒนธรรมการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
อาสาสมัครแรงงานที่เขาร วม
กิจกรรมจํานวน 204 คน
ไมยอมรับวัฒนธรรมการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผลลัพธ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ไมมีเรื่องรองเรียน









ไมมีเรื่องรองเรียน









หนวยงาน

สํานักงาน
แรงงาน
จังหวัด
เชียงใหม

29

ยุทธศาสตรที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบ าล
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1

การประกาศเจตจํานงการตอตาน
การทุจริตของ สนง.พมจ.เชียงใหม
และเผยแพรประชาสัมพันธ
เจตจํานงการตอตานการทุจริต

2

กิจกรรมประชาสัมพันธ รณรงค ให
เจาหนาที่สํานักงาน ปภ.จังหวัด
และสาขา รักษาศีล 5

เปาหมายดําเนินงาน
หนวย ปริมาณ
นับ
งาน
ครั้ง
4

ครั้ง

๑

งบประมาณ
(บาท)

แผนการดําเนินงานและใช จายงบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วั ด

ไมใช
งบประมาณ

จํานวนผูเขาร วมแสดง
เจตจํานงการตอตานการ
ทุจริต

ไมใช
งบประมาณ

จํานวนการเขารวม
กิจกรรม

ผลลัพธ

เจาหนาที่ในสังกัดสํานักงานปภ.
จังหวัด และสาขา ไดเขารวม
กิจกรรมรณรงค ใหรักษาศีล 5
ในชวงเขาพรรษา

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4











หนวยงาน

สํานักงาน
พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย
จังหวัด
เชียงใหม
สํานักงาน
ปองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัด
เชียงใหม

30

ยุทธศาสตรที่ 3 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต
เปาหมายดําเนินงาน
หนวย ปริมาณ
นับ
งาน
ครั้ง
2

งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วั ด

ไมใช
งบประมาณ

ระดับความสําเร็จในการวางระบบ
การประเมินความเสี่ยงฯ

มีการประเมินความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของสํานักงาน
ขนสงจังหวัดเชียงใหม

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1

การวางระบบการประเมินความ
เสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในสวนราชการประกอบดวยแผน
บริหารความเสี่ยงดานทุจริต

2

การดําเนินการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในของสํานักงาน
ขนสงจังหวัดเชียงใหม

ครั้ง

1

ไมใช
งบประมาณ

3

การวางระบบการประเมินความ
เสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในสวนราชการประกอบดวยแผน
บริหารความเสี่ยงดานทุจริตใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2563

2 ครั้ง

1
กระบวน
งาน/
ภารกิจที่
มีความ
เสี่ยง

ไมใช
งบประมาณ

แผนการดําเนินงานและใช จายงบประมาณ (บาท)
ผลลัพธ

สํานักงานขนสงจั งหวัด
เชียงใหมมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเพื่อ
ปองกันการทุจริตภายใน
สํานักงาน
ระดับความสําเร็จในการวางระบบ อยูระหวางดําเนินการ
การประเมินความเสี่ยงดานทุจริต
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4









หนวยงาน

สํานักงาน
พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย
จังหวัด
เชียงใหม
สํานักงาน
ขนสง
จังหวัด
เชียงใหม
สํานักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม
จังหวัด
เชียงใหม

31

ยุทธศาสตรที่ 3 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปญหาการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1

การรับเงินคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว
ผานเครื่อง EDC (Electronic
Data Capture) ผาน
ธนาคารกรุงไทย, bill payment,
mobile banking

เปาหมายดําเนินงาน
หนวย ปริมาณ
นับ
งาน
รอยละ 100

งบประมาณ
(บาท)

ไมใช
งบประมาณ

แผนการดําเนินงานและใช จายงบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วั ด

รับเงินคาธรรมเนี ยมผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส รอยละ 100

ผลลัพธ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4









หนวยงาน

สํานักงาน
จัดหางาน
จังหวัด
เชียงใหม

32

ยุทธศาสตรที่ 3 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธที่ 5 พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต
เปาหมายดําเนินงาน
หนวย ปริมาณ
นับ
งาน
คน
109

งบประมาณ
(บาท)

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการอบรมทางไกล
(Conference) เรื่อง “การ
ปองกันผลประโยชนทับซอน”
โดยมีคณะวิทยากร จากสํานักการ
ขัดกันแหงผลประโยชน สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(ป.ป.ช.) มาใหความรูแกบุคลากร
ของกรมสงเสริมสหกรณ และมี
การถายทอดสัญญาณไปยัง
หนวยงานสวนภูมิภาค

2

บรรจุหัวขอการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ/
ภาคเอกชน

ครั้ง

1

ไมใช
งบประมาณ

3

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
นําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการ
ปฏิบัติงาน

ครั้ง

1

ไมใช
งบประมาณ

4

การจัดสงบุคลากรเขารับการ
ฝก อบรมเพิ่มความรูในการ
ปฏิบัติงานปองกันและปราบปราม
การทุจริต

ครั้ง

๑

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

แผนการดําเนินงานและใช จายงบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วั ด

เพื่อใหบุคลากรสํานักงานสหกรณ
จังหวัดเชียงใหม มีความรู ความ
เขาใจ เกี่ย วกับผลประโยชนทับ
ซอน และนําไปปรับใชในการ
ปฏิบัติราชการ นําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิยม
การสรางจิตสํานึกและเสริมสราง
จริยธรรมของบุคลากร สํานักงาน
สหกรณจังหวัดเชียงใหมในการ
ทํางานเพื่อสวนรวม

ผลลัพธ

บุคลากรสํานักงานสหกรณ
จังหวัดเชียงใหม มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชน ทับซอน และ
ใชในการปฏิบัติราชการ
นําไปสูการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมและคานิยมการ
สรางจิตสํานึกและ
เสริมสรางจริยธรรมของ
บุคลากรสํานักงานสหกรณ
จังหวัดเชียงใหม
ในการทํางานเพื่อสวนรวม
บรรจุหัวขอการปองกันและ
รายงานผล 2 ครั้ง
ปราบปรามทุจริตภาครัฐ/
ครั้งที่ 1
ผลประโยชนทับซอนและประมวล ภายในวันที่ 1 มี.ค. 2563
จริยธรรมในการประชุม/อบรม/
ครั้งที่ 2
สัมมนา อยางนอย 1 ครั้ง
ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2563
จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู รายงานผล 2 ครั้ง
อยางนอย 1 ครั้ง
ครั้งที่ 1
ภายในวันที่ 1 มี.ค. 2563
ครั้งที่ 2
ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2563
จํานวนการเขารวมกิจกรรม
เจาหนาที่ในสังกัด
สํานักงาน ปภ.จังหวัดและ
สาขา ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หนวยงาน

6 มี.ค. 63

สํานักงาน
สหกรณ
จังหวัด
เชียงใหม

เดือน พ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2563

สํานักงาน
คุมประพฤติ
จังหวัด
เชียงใหม

เดือน พ.ย. 2562-31 ก.ค. 2563

สํานักงาน
คุมประพฤติ
จังหวัด
เชียงใหม

สํานักงาน
ปองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัด
เชียงใหม
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