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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต  จังหวัดเชียงใหม ่
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  จังหวัดเชียงใหม่  โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด
เชียงใหม่  ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด “เชียงใหม่ ใสสะอาด”  โดยด าเนินการตามกรอบการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  นโยบาย
รัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายจังหวัดเชียงใหม่   เพ่ือให้การด าเนินงานมีความ
สอดคล้องรองรับนโยบายในทุกระดับที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือร่วมขับเคลื่อนสู่การบรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า 
“ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”   โดยมียุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนการด าเนินการ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

๑. สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

๒. ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

๓. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

๔. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

๕. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

๖. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  ของประเทศไทย 

จังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการตามกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖  พัฒนาระบบบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ เอกชนและประชาชน 

นอกจากนี้ ได้ด าเนินการโครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินการ 
“มหาดไทยใสสะอาด”  ในส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ด าเนินการโครงการ “เชียงใหม่ใสสะอาด” ขึ้น  มีวัตถุประสงค์
ในการด าเนินการ ๔ ประการ  

๑. เพ่ือยกระดับจิตส านึก และความรับผิดชอบในประโยชน์สาธารณะของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ และร่วมกันต่อต้านการทุจริต 

๒. เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร การต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
(แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี) 

๓. เพ่ือพัฒนากลไก และมาตรการที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้า
มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต เกิดความไว้วางใจ 

๔. เพ่ือยกระดับสมรรถนะการด าเนินงานของหน่วยงานในจังหวัด เพ่ือร่วมกันต่อต้านการทุจริต 

ผังกรอบการด าเนินการ  (หน้าถัดไป)  
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แผนผังกรอบการด าเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๑ 

 
 

การด าเนินการ 
 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ด าเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓ ยุทธศาสตร์ ๖ กลยุทธ์  โดยมีโครงการรองรับ ๔๘  โครงการ  
งบประมาณ จ านวน  ๓,๙๔๔,๔๔๕ (สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ กลยุทธ์ที่ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
สร้างสังคมที่ไม่ทน 
ต่อการทุจริต 

2. ส่งเสริมระบบและกระบวนการกล่อมเกลา  
 ทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 

27 3,570,570 

3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อต้านทุจริต 2 - 
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการ 

ทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
4 373,875 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริต 
เชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

2 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 7 - 
2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 6 - 

รวม 48 3,944,445 
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ผลการด าเนินการ  หน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขับเคลื่อนแผนการด าเนินการโครงการข้างต้น  
สู่การปฏิบัติ โดยมีการด าเนินการโครงการ กิจกรรม ในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 

 โครงการสร้างภาคีเครือข่ายเยาวชนต่อต้านการทุจริต จังหวัดเชียงใหม่ โดยส านักงานจังหวัด
เชียงใหม่ ได้จัดการอบรมการสร้างภาคีเครือข่ายเยาวชนต่อต้านการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ
ตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
งบประมาณ จ านวน 200,150 บาท  

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  (1) เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านทุจริต (2) เพ่ือปลูกจิตส านึกให้เยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อต้านการทุจริต (3) เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการต่อต้านการรับสินบน 

ก าหนดจัดอบรมในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องภรณ์รวี (ชั้น 3 
อาคาร 3) โรงแรมเชียงใหม่ภูค า อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 261 คน   
โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 
บรรยายให้ความรู้แก่เยาวชน ในหัวข้อ กลวิธีป้องกันตนให้พ้นภัยจากการทุจริต และหัวข้อ เทคนิคการ
ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริต  และได้มีการจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วม ซึ่งได้สร้างความรู้
และความพึงพอใจแก่เยาวชนและทีมวิทยากรเป็นอย่างมาก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมเครือข่ายร่วมต้านทุจริตจังหวัดเชียงใหม่  โดยส านักงานจังหวัด
เชียงใหม่  ได้จัดอบรมการสร้างเสริมพฤติกรรมเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือร่วมต่อต้านการทุจริต จังหวัดเชียงใหม่ 
ภายใต้โครงการตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖1 งบประมาณ  จ านวน 148,350 บาท  

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพ่ือสร้าง “เครือข่ายร่วมต้านการทุจริต” ที่เข้มแข็งในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  (2) เพ่ือให้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในภาพรวมลดลงหรือเบาบางลง และ  
(3) เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและติดตามการ
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ทุจริตในภาครัฐ ผ่านเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านการทุจริตการอบรมการสร้างเสริมพฤติกรรมเครือข่าย
ภาคประชาชนเพื่อร่วมต่อต้านการทุจริต  

ก าหนดจัดอบรมในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ห้องภูมิระพี (ชั้น 2 อาคาร 3) โรงแรม
เชียงใหม่ภูค า  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 143 คน  โดยได้รับการ
สนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 บรรยายให้
ค ว า ม รู้ 
ในประเด็น กลวิธีป้องกันตนให้พ้นภัยจากการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 
 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัด

เชียงใหม่ สู่ความเป็นเลิศ  โดยส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้การอบรมในโครงการดังกล่าว ตามแผนงานบูรณา
การป้องกัน ปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 งบประมาณ จ านวน 
146,650 บาท    

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  (1) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีค่านิยมและจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส (2) เพ่ือให้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในภาพรวมลดลงหรือเบาบางลง และ (3)  เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการต่อต้านการรับสินบน  

ก าหนดจัดอบรมระยะเวลา 2 วัน ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 และวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 
ณ ห้องภูมิระพี (ชั้น 2 อาคาร 3) โรงแรมเชียงใหม่ภูค า อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วม
อบรม จ านวน 188 คน  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากส านักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ เขต 5 บรรยายให้ความรู้ให้ความรู้แก่เยาวชน ในหัวข้อ กลวิธีป้องกันตนให้พ้นภัยจากการ
ทุจริต และหัวข้อ เทคนิคการตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริต และกรณีศึกษา  รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมการอบรม
ซักถามแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่างกว้างขวาง 
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นอกจากนี้ ส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมจัดโครงการ 
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน โดยผนวกกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการสร้างจิตส านัก การปลูกฝังพฤติกรรมเด็ก
และเยาวชน ในการป้องกัน ปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ อาทิ  

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนได้ซึมซับ
หลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา การเริ่มต้นศักราชใหม่ด้วยวิถีพุทธ  
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติธรรม ไหว้พระ สวดมนต์ ในวัด 123 แห่ง  มี
ผู้เข้าร่วมประมาณ 196,000 คน โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมด้านจิตส านึกประชาชนร่วมท าความดี 

การประชาสัมพันธ์นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของจังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรในส่วน
ราชการของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งการเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ โดย
ด าเนินการไดไ้ม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง 

การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ 
อาทิ การจัดท าคู่มือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552  

การด าเนินการโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโดยส านักงานประกันสังคมจังหวัด
เชียงใหม่ และส านักงานประกันสังคมฯ สาขาฝาง  มีผู้เข้าร่วมอบรม 116 คน 

โครงการส่งเสริมค่านิยมการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
จัดโดยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่  

โครงการ 9 ตามรอยพ่อ เป็นการบูรณาการโครงการเรียนรู้ตาม
รอยพระยุคลบาท อาทิ โครงการครอบครัวราชทัณฑ์ดีเด่น  การคัดเลือกผู้คุม
พอเพียง การประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต และการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน การสร้างเครือข่ายในองค์กร และประยุกต์นวัตกรรม 
ในการก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินโครงการ  จัดโดยเรือนจ าอ าเภอฝาง 

กิจกรรมสร้างแบนเนอร์รับเรื่องร้องเรียนในเว็บไซต์ ส านักงาน
คลังจังหวัดเชียงใหม ่เพ่ืออ านวยความสะดวกในกรณีร้องเรียนแก่ประชาชน  

โครงการส านักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้ชาวประชา
เข้าถึงข้อมูล โดยจัดกิจกรรมพบปะและให้ประชาชนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
งานที่ดิน จ านวน 4 ครั้ง 

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนเพ่ือป้องกันการทุจริตในกลุ่ม
สตรี ด าเนินการโดย ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน  

ฯลฯ 
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ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

 

ปัญหาอุปสรรค  ในการด าเนินการโครงการบางหน่วยงานไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
ที่ก าหนดไว้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านบุคลากร และงบประมาณ  

ข้อเสนอแนะ   หน่วยงานราชการควรมีการปรับเปลี่ยน เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในหน่วยงาน 
สร้างวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส การสละเวลาเพื่อประโยชน์ของราชการ เสริมสร้างค่านิยม 
“ความพอเพียง ความมีวินัย ความสุจริต และมีจิตอาสา”  โดยที่ไม่เป็นการเพ่ิมโครงการใหม่ หรือภาระงาน 
ที่มากข้ึนจนกระทบต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 
 


