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คํานํา 

 
   แผนปฏิบัติการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดทําขึ้น          

 ตามกรอบการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา

 เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายจังหวัดเชียงใหม เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการบริหาร

 จัดการ การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานและประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณของหนวยงานในจังหวัดเชียงใหม 

   แผนปฏิบัติการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดวย

 เน้ือหา   3 สวน  ไดแก สวนที่ 1 นโยบายสําคัญ สวนที่ 2 กรอบแนวทางการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดเชียงใหม ประจําป

 งบประมาณ 2563 และสวนที่ 3 แผนปฏิบัติการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

   จังหวัดเชียงใหมหวังเปนอยางยิ่งวา แผนปฏิบัติการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเชียงใหม ประจําป

 งบประมาณ  พ.ศ. 2563 และแผนการใชจายงบประมาณฉบับนี้ จะเปนประโยชนแกผูบริหารสวนราชการ และบุคลากรของหนวยงานในจังหวัดเชียงใหม            

 ในการบริหารจัดการ การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนกับประชาชนสูงสุดตอไป 
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สวนท่ี 1 

นโยบายสําคัญและกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 แผนปฏิบัติการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดเชียงใหม  เปนแผนปฏิบัติการ 
ที่ใชขับเคลื่อนการดําเนินมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหนวยงานในจังหวัดเชียงใหม ใหบรรลุวัตถุประสงคและเกิดผลสัมฤทธิ์              
อยางเปนรูปธรรม โดยมีนโยบายสําคัญและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการด านการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ                       
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดเชียงบใหม ดังน้ี 
 

  1.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐ         
ที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาลมีลักษณะ
เปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวน            
ในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง 
 เปาหมายที่ 2.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ประเด็นยุทธศาสตร ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 การบรรลุเปาหมาย ภาครัฐมีความโปรงใส การทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง คาคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ของจังหวัดเชียงใหมเพิ่มขึ้น 

      1.2 นโยบายรัฐบาล  
    รัฐบาลภายใตการบริหารของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่            
12 กันยายน 2557 มีนโยบายในการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ดังนี้ 
    นโยบายที่ 10 นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
    ขอ 10.4 มุงเสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมให
มีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ฝายตาง ๆ 



๕ 

 
 ขอ ๑๐.๕ ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซือ่สตัย

สุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิก

หรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควรหรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ 

และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซ้ําซอนและเสียคาใชจาย ทั้งของภาครัฐและประชาชน 

 ขอ ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอน          

ในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเร่ืองนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติและเปนเร่ืองที่ตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดานทั้งจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบทั้งในดานวินัยและคดี รวมทั้งใหผูใชบริการมีโอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือของหนวยงานของรัฐ และเปดเผยผลการประเมินตอประชาชนทั้งจะนํา

กรณีศึกษาที่เคยเปนปญหา เชน การจัดซื้อจัดจาง การรวมทุน การใชจายเงินภาครัฐ การปฏิบัติและละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบ การใชดุลพินิจของเจาหนาที่ การมี

ผลประโยชนขัดแยงหรือทับซอน ซ่ึงไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตาง ๆ เปนบรรทัดฐานแลวมาเปนบทเรียนใหความรูแกเจาหนาที่ของรัฐและประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือ

ในการปฏิบัติราชการ 

  1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
        ยุทธศาสตรที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ไดกําหนดแนวทางการพัฒนา         
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหสังคมไทยมีวินัย โปรงใส ยึดมั่น ในความซื่อสัตยสุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสรางความเขมแข็ง            
เปนภูมิคุมกันของสังคมไทย ใหครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พรอมทั้งเพื่อสรางพลังการขับเคลื่อนคานิยมตอตานการทุจริต 

   1.4 คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ  
   เพ่ือใหการบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการดูแลความปลอดภัยใหแกประชาชน รวมทั้งเพื่อใหเกิดความสงบสุขแกสังคมและ
ผลประโยชนของประเทศชาติโดยรวมในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแหงชาติจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้ 
   ขอ 1 ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการ
และหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได 
   ขอ 2 ในกรณีที่มีการกลาวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยวาขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ กระทําการหรือเกี่ยวของกับการทุจริตประพฤติมิชอบ        
ทั้งในฐานะตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน ใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนาหนวยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหนาที่ภายใตพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน
บุคคล โดยใหบังคับใชมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอยางเฉียบขาดและรวดเร็ว 
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   ขอ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการและหนวยงานของรัฐใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาที่ในการควบคุม 
กํากับดูแล การดําเนินงานใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อยางเครงครัด 
   ขอ 4 กรณีที่หัวหนาสวนราชการหรือผูบังคับบัญชาปลอยปละละเลย ไมดําเนินการตามขอ 2 และขอ 3 ใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดทาง
อาญาแลวแตกรณี 
   ขอ 5 ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา รวบรวม และดําเนินการอื่นใด เพื่อใหไดมาซึ่ง
ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจนเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เรงรัดผลการดําเนินงานตามขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 และ         
ขอ 4 และรายงานผลการปฏิบัติพรอมทั้งเสนอความเห็นใหคณะรักษาความสงบแหงชาติทราบและพิจารณาอยางตอเนื่อง 

 1.5 ยุทธศาสตรชาติวาดวยปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีรายละเอียด ดังนี ้
     - วิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
   - พันธกิจ “สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกัน
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 ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตร 
การดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้  
      ยุทธศาสตรที่ ๑ “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต” เปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะ        
ที่ “ไมทนตอการทุจริต” โดยเร่ิมตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพื่อสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง            
มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และ             
ความเสียสละเพ่ือสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับและตอตาน การทุจริตในทุกรูปแบบ 
        ยุทธศาสตรที่ ๒ “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต” เปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจตจํานง
ทางการเมืองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน 
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    ยุทธศาสตรที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” เปนยุทธศาสตรที่มุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายผานการกําหนดมาตรการ
กลไก เสริมสรางธรรมาภิบาลตั้งแตเร่ิมขั้นกอตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจ นโยบาย (Policy Decision) 
ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback) 
    ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” ยุทธศาสตรน้ีมุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของ
ประเทศไทยใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไมเกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกดาน 
กฎหมาย กลไกทางการบริหารและกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสรางการปฏิบัติงานของหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน  
    ยุทธศาสตรที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” เปนยุทธศาสตรที่มุงเนนการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการตาง ๆ 
ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาว จะมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น             
ซึ่งยุทธศาสตรน้ีจะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คดีการทุจริตจะถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริต                  
จะไดรับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริต อันจะสงผลใหคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในที่สุด 
    ยุทธศาสตรที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” เปนยุทธศาสตร          
ที่มุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการ การยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมินและ 
วิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานที่เก่ียวของปฏิบัติหรือปรับปรุง การทํางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวาง
ภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และตางประเทศ  
 

    1.6 แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนาองคกรอยางสมดุล 
      กลยุทธที่ 4.1.4 ปองกันการทุจริตโดยสงเสริมใหประชาชนและภาคีการพัฒนามีสวนรวมในการดําเนินงาน 

       1.7 โครงการเนนหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทยใสสะอาด”  
   กระทรวงมหาดไทยดําเนินการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมาอยางตอเนื่อง โดยไดนํานโยบายสูการปฏิบัติตามพันธกิจ 
“มหาดไทยใสสะอาด” ใน 3 ภารกิจหลัก ดังน้ี 
 1. การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัต ิ
 2. ปองกันปราบปรามการทุจริตอยางเขมขน 
 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 แนวทางปฏิบัติ และคานิยมสําหรับขาราชการ
และบุคลากรขององคกรใหยึดถือ และปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่น ๆ โดยมุงมั่นที่จะนําหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส บริหารงาน
ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต จึงกําหนดแนวทางใหสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยถือปฏิบัติและการดําเนินการ ดังน้ี 
 1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของประชาชนดวยการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค 
โปรงใส และเปนธรรม 
 2. ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 
 3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกขั้นตอน และเปดโอกาสใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ  
 4. ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกขผานศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 
 5. กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผูที่ทุจริตอยางจริงจัง 
  - เปาหมายหลัก 
   คาคะแนน ITA ของ มท. เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 
 - วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน ตามวัตถุประสงคหลักในยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
 
 2. เพ่ือแกไขปญหาความไมโปรงใส ทุจริตคอรรัปชันของสวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมุงเนนกลไกการมีสวนรวมของประชารัฐ  
เนนการรวมคิด รวมทํา รวมปฏิบัติ รวมแกปญหา และรวมติดตามประเมินผล โดยการแกที่สาเหตุของปญหาการปลูกจิตสํานึกความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ รักษาวินัย
ของขาราชการ การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนคานิยมอื่น ๆ ที่ถูกตอง รวมทั้งเขาใจวิถีดําเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณคา และจัดอบรมใหความรู ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจที่สุมเส่ียงตอการกระทําใหเกิดปญหาความไมโปรงใส และการทุจริตคอรรัปชัน โดยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการกระทําที่ไมโปรงใส และการทุจริต
คอรรัปชัน เชน ระบบการประมูล การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ การจัดซื้อจัดจาง มีระบบ/กลไกจัดการรับเร่ืองรองเรียน มีระบบตรวจสอบภายในองคกร และการมี
สวนรวม การใชดุลยพินิจของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน  
 3. เพ่ือขยายผลการดําเนินงานปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเน่ืองเสริมสรางเครือขายรวมตอตานการทุจริตในประเทศ แสวงหาความรวมมือ
จากภาคสวนอ่ืน ๆ ที่ยังไมไดเขามามีสวนรวมอยางใกลชิด เพ่ือเรงพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



๙ 

 

 4. เพ่ือใหสวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยยึดถือเปนกรอบการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสุขของประชาชนเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐมุงสูเปาหมายหลัก คือ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาล 

 - ยุทศาสตรปองกนัปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย  

 ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต” 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
1. สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลา
ทางสังคมเพ่ือตานทุจริต 

1.1 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 

1.2 การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

2. ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปน
เครื่องมือตานทุจริต 

2.1 นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคมและการ
ปฏิบัติงานตอตานการทุจริต 

2.2 พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
 

3.1 สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต    

3.2 สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมที่ผิดตอจริยธรรมทางสังคม
และ/หรือกฎหมาย และผลักดันใหเกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทาง
กฎหมาย บนพื้นฐานของขอเท็จจริงและเหตุผล 
3.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 

     

 

 

 

 



๑๐ 

 

 

  ยุทธศาสตรที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

1.1 การเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับนโยบาย 
1.2 พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 

2. สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตาม และ
ตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

2.1 เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใสและไรการทุจริตใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

   ยุทธศาสตรที่ 3 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต 
 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแกไขปญหาการทุจริตในแตละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
ในการปองกันการทุจริต 
1.3 พัฒนากลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปองกันการทุจริต 

2. สรางกลไกการปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
 

2.1 สรางกลไกปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
2.2 กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัต ิ

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ลดปญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลด
ขั้นตอน หรือกระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐ 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่เปดโอกาสใหประชาชนสามารถศึกษา 
เรียนรู และหาขอมูลเกี่ยวกับการปองกันการทุจริต (กําหนดเรื่องที่ประชาชนใหความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิง
สรางสรรคเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการส่ือสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5. พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรค
ของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต 

5.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหมี
ความเปนมืออาชีพและเปนไปตามมาตรฐานสากล 



๑๑ 

 

  ยุทธศาสตรที่ 4 “ปฏริูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ แนวทางตามกลยุทธ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต 
 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานตอตานการทุจริตตาง ๆ ใหม ี
ความรวดเร็ว เขาถึงไดโดยงาย 
1.2 การสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจตอระบบการรับเร่ืองรองเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

   1.9 แผนผังความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตรทีเ่กี่ยวของกบัแผนปฏบิัติราชการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(พ.ศ. 2561 – 2580) 

นโยบายรัฐบาล เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 

คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาต ิ

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

ยุทธศาสตรชาติวาดวยปองกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 3           

(พ.ศ. 2560 - 2564) 

แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2560 – 2564 

โครงการเนนหนักตามนโยบายรัฐบาลและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

“มหาดไทยใสสะอาด” 
 
แผนปองกัน ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป  
(พ.ศ. 2560 - 2564)  
ของกระทรวงมหาดไทย 

ยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

นโยบายที่ 10 นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตรที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

คําสั่ง คสช. ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ 
สรางสงัคมท่ีไมทนตอ

การทุจริต 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6 “ยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perceptions 

Index : CPI) ของประเทศไทย 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ 
ยกระดับเจตจํานง

ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ 
สกัดกั้นการทุจริต

เชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
พัฒนาระบบปองกัน

การทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการ

ปราบปรามการทุจริต 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนาองคกรอยางสมดุล 

1. การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ 

 

2. ปองกันปราบปรามการทุจริต 
อยางเขมขน 

3. สนับสนุนใหมีจังหวัดใสสะอาด 
อําเภอใสสะอาด และ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใสสะอาด 

ยุทธศาสตรที่ 1 
สรางสังคมที่ไมทนตอ 

การทุจริต 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 
พัฒนาระบบปองกัน 

การทุจริตเชิงรุก 
 

แผนปฏิบัติการดานการปองกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  

จังหวัดเชียงใหม  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จํานวน  30  โครงการ 

 

จํานวน  3  โครงการ จํานวน 8 โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 4 
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ

ปราบปรามการทุจริต 

จํานวน 1 โครงการ 



๑๓ 

 
 

 
 

 

 

 สวนที่ 2  
กรอบแนวทางการดําเนินงานปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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คณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ (คตช.)  

กรอบแนวทางการดําเนินงานปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเชียงใหม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

กลไกการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตภาครัฐ 

สํานักงาน ป.ป.ท. (ฝายเลขานุการ) 

อนุกรรมการขับเคล่ือนการดําเนินงานของ ศปท. 

อนุกรรมการดําเนินการ 
ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน                  

และปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงใหม สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 

คณะรัฐมนตร ี

ศูนยปฏบิัติการตอตาน  

การทุจริตจังหวัดเชียงใหม 

ศูนยปฏบิัติการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศปท.)  

ศปท. กระทรวงมหาดไทย  

จังหวัดเชียงใหม 

- จังหวัด 

- อําเภอ 

- ตําบล/หมูบาน 

สํานักงาน ป.ป.ท.  

(ประธานและฝายเลขานุการ) 

ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศคตช.)  

ราชการสวนภูมิภาค 

สํานักงาน ป.ป.ท. (ฝายเลขานุการ) 
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สวนที่ 3  
สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
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สรุปงบประมาณตามแผนปฏบิัตกิารดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
 

 

 

 

 

 

 

ที่ หนวยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ งบประมาณของสวนราชการ 

1 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  220,000 - 
2 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม - 5,000 
3 สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม - 50,000 
4 สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม - - 
5 สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม - - 
6 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวดัเชียงใหม - - 
7 สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม - - 
8 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม - - 
9 สนง.ปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย จ.ชม. - - 

10 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม - - 
11 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จ.ชม. - - 
12 สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 10,000  
13 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จ.ชม - - 
14 สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม - - 
15 สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม  15,000 
16 สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม - - 
17 สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม - - 

 ภาพรวม 230,000 70,000 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนงานบรูณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเชียงใหม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที ่ กลยุทธที ่ จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอ
การทุจริต 

1. สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพ่ือตานทุจริต 1   220,000 

ยุทธศาสตรที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 1 10,000 

รวม 2 230,000 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของสวนราชการ จังหวัดเชียงใหม  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

 

ยุทธศาสตรที ่ กลยุทธที ่ จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอ
การทุจริต 

1. สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพ่ือตานทุจริต 20 70,000 
2. ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตอตานทุจริต 3 - 
3. เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาค
สวนเพื่อตอตานการทุจริต 

6 - 

รวม 29 70,000 
ยุทธศาสตรที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย 

1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 2 - 

รวม 2 - 

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบปองกัน
การทุจริตเชิงรุก 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต 3 - 
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปญหาการทุจริต 1 - 
5. พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการ
ปองกันการทุจริต 

4 - 

รวม 8 - 
ยุทธศาสตรที่ 4 ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต 1 - 

รวม 1 - 
รวม 40 70,000 
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3.1 งบประมาณตามแผนงานบูรณาการตอตานการทุจรติและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต” 
กลยุทธที่ 1 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต  

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ 
แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ.(บาท) 

หนวยงาน หนวย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อขับเคลื่อนการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส ในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
จังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

คน 314 220,000 คะแนนผลการประเมิน
คุณธรรม และความโปรงใส
ในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) 
จังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
ไดคะแนนรอยละ 80 ข้ึนไป 

เชิงปริมาณ :  สวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่
เขารวมโครงการฯ ไดคะแนนผล
การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัด
เชียงใหม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 ไมนอยกวารอยละ 80  
เชิงคุณภาพ : สวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มี
คุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงาน  
ที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในระดับ
การบริหารงานของผูบริหาร
และระดับการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ ข้ันตอนและ
กระบวนการดําเนินงานของ
หนวยงาน วัฒนธรรมของ
องคกร รวมไปถึงผลจากการ
ดําเนินงานของหนวยงานตอผูมี
สวนไดสวนเสีย 

 220,00   สํานักงาน
จังหวัด
เชียงใหม 
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ยุทธศาสตรที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
กลยุทธที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมายดําเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ 
แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ.(บาท) 

หนวยงาน หนวย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

เรื่อง 1 10,000 จํานวนขอมูลขาวสารเรื่อง
การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่เผยแพรสู
สาธารณะ 

1 ครั้ง 10,000    สํานักงาน
ประชาสัมพันธ
จังหวัด
เชียงใหม 
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3.2 งบประมาณของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต” 
กลยุทธที่ 1 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (บาท) 

หนวยงาน 
หนวยนับ 

ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 ประชุมเจาหนาที่ในสังกัดใหความรู
เกี่ยวกับการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและตอตาน
ผลประโยชนทับซอน 

รอยละ 90 15,000 เจาหนาที่ในสังกัดไดรับ
ความรูความเขาใจและนําไป
ปฏิบัติได รอยละ 100 

   15,000  สํานักงาน
จัดหางาน
จังหวัด
เชียงใหม 

2 โครงการกิจกรรมเสริมสราง
จริยธรรมขาราชการกรมการพัฒนา
ชุมชน 

คน 198 5,000 ขาราชการสํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม มี
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน และดํารงชีวิต 

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เ ชียง ใหม  ดํ า เ นิ นโคร งกา ร              
ไหวพร ะ  9 วั ด  เส ริ มส ร า ง
จริยธรรมขาราชการ สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม 
ภ า ย ใ ต ช่ื อ กิ จ กร ร ม “พ ช .
เชียงใหม ฮวมใจ นุงผาไทย สืบฮีต 
ตวยฮอย ไหวพระ 9 วัด” เมื่อวัน
ศุกรที่ 13 มีนาคม 2563 โดย
มีเสนทางการเดินทางสําหรับ
การไหวพระ 9 วัด ดังน้ี จุดที่  1            
วัดดวงดี จุดที่ 2 วัดเจดียหลวง 
จุด ที่  3  วั ด ชั ยพ ระ เ กี ย ร ติ              
จุดที่  4 วัดหมื่นเงินกอง จุดที่  5 
วัดดับภัย จุดที่  6 วัดเชียงมั่ น 
จุดที่ 7 วัดโลกโมฬี จุดที่  8 วัด
เชียงยืน และจุดที่  9 วัดชัยมงคล 
ในก า ร น้ี มี ข า ร า ชกา ร แล ะ
เจาหนาที่ของสํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม เขารวม 
จํานวน 169 คน 

5,000    สํานักงาน
พัฒนา
ชุมชน
จังหวัด
เชียงใหม 
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ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (บาท) 

หนวยงาน 
หนวยนับ 

ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ครั้ง ๑๐ ไมใช
งบประมาณ 

จํานวนครั้งในการประชุม
ประจําเดือนของสํานักงานฯ 

บุคลากรของสํานักงานฯ 
ไดรับรูถึงมาตรการปองกันการ
ทุจริต 

    สํานักงาน        
โยธาธิการ 
และผังเมือง 
จังหวัด
เชียงใหม 

4 กิจกรรมถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปน
ขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน 

ครั้ง 1 ไมใช
งบประมาณ 

จํานวนการเขารวม 
กิจกรรม 

เจาหน าที่ ในสั งกั ดสํา นัก งาน 
ปภ.จังหวัดและสาขา ทุกคนได
เขา ร วม กิ จกรรม ถวายสั ต ย
ปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการ ที่ดี 
และพลังของแผนดิน 

    สํานักงาน
ปองกันและ
บรรเทา       
สาธารณภัย
จังหวัด
เชียงใหม 

5 กิจกรรมเขาวัดฟงธรรมและรวม
กิจกรรมทางศาสนาของเจาหนาที่
สํานักงาน ปภ.จังหวัด และสาขา 

ครั้ง ๑๒ ไมใช
งบประมาณ 

จํานวนการเขารวม 
กิจกรรม 

เจาหน าที่ ในสั งกั ดสํา นัก งาน 
ปภ.จังหวัดและสาขา ทุกคนได
เขา ร วม กิ จกรรม ถวายสั ต ย
ปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการ ที่ดี 
และพลังของแผนดิน 

    สํานักงาน
ปองกันและ
บรรเทา       
สาธารณภัย
จังหวัด
เชียงใหม 

6 ใหความรูเกี่ยวกับการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ในการประชุมประจําเดือนของ 
สนง.ปภ.จังหวัด และสาขา 

ครั้ง 8 ไมใช
งบประมาณ 

จํานวนการเขารวม 
กิจกรรม 

เจาหน าที่ ในสั งกั ดสํา นัก งาน 
ปภ.จังหวัดและสาขา  ไดรับ
ความรู เกี่ ยวกับการป อ งกั น
ปราบป รามก ารทุ จ ริตแล ะ
ประพฤติมิชอบ ในการประชุม
ประจําเดือนของสํานักงาน ปภ.
จังหวัด และสาขา 

    สํานักงาน
ปองกันและ
บรรเทา       
สาธารณภัย
จังหวัด
เชียงใหม 

7 การมีสวนรวมของผูบังคับบัญชา
และขาราชการในกิจกรรมดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
และการเปนตนแบบที่ด ี

ครั้ง 2 ไมใช
งบประมาณ 

จํานวนกิจกรรมที่ขาราชการ 
สนง.พมจ.เชียงใหมเขารวม 
กิจกรรมปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
จังหวัดเชียงใหม และของ
กระทรวงพม. 

     สํานักงาน
พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย
จังหวัด
เชียงใหม 



23 
 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (บาท) 

หนวยงาน 
หนวยนับ 

ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

8 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
การเสริมสรางวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ของกรมการ
ขนสงทางบก พ.ศ. 2561 - 2564 

ครั้ง 2 ไมใช
งบประมาณ 

บุคลากรสํานักงานขนสง
จังหวัดเชียงใหมรักษาวินัย       
มีคุณธรรม ในการปฏิบัติงาน
และดํารงชีวิต 

ดําเนินการและรายงานผลตาม
แผนปฏิบัติราชการการ
เสริมสรางวินัยคุณธรรม 
จริยธรรมฯ ใหกรมการขนสง
ทางบกปละ 2 ครั้ง 

    สํานักงาน
ขนสง
จังหวัด
เชียงใหม 

9 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
การเสริมสรางวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ของกรมการ
ขนสงทางบก พ.ศ. 2561 - 2564 

ครั้ง 2 ไมใช
งบประมาณ 

บุคลากรสํานักงานขนสง
จังหวัดเชียงใหมรักษาวินัย       
มีคุณธรรม ในการปฏิบัติงาน
และดํารงชีวิต 

ดําเนินการและรายงานผลตาม
แผนปฏิบัติราชการการ
เสริมสรางวินัยคุณธรรม 
จริยธรรมฯ ใหกรมการขนสง
ทางบกปละ 2 ครั้ง 

    สํานักงาน
ขนสง
จังหวัด
เชียงใหม 

10 การสงเสริมและสนับสนุนบุคลากร
เขารวมการอบรมหรือกิจกรรมตาง 
ๆ ที่เกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของจังหวัด 

ครั้ง ไมนอย
กวา 

3 ครั้ง 

ไมใช
งบประมาณ 

จัดสงบุคลากรเขารวมการ
อบรมหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ
การปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

บุคลากรสํานักงานขนสงจังหวัด 
เชียงใหมมีคุณธรรม จริยธรรม         
ในการทํางาน 

    สํานักงาน
ขนสง
จังหวัด
เชียงใหม 

11 นําเขาที่ประชุมสํานักงาน
ประจําเดือนหัวขอเกี่ยวกับการ
ปองกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ความประพฤติมิชอบ 

ครั้ง 6 ไมใช
งบประมาณ 

      สํานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ
จังหวัด
เชียงใหม 

12 สงเจาหนาที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ 
ที่จังหวัดจัดเกี่ยวกับการปองกัน 
ปราบปรามการทุจริต และความ
ประพฤติมิชอบ 

ครั้ง 2 ไมใช
งบประมาณ 

      สํานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ
จังหวัด
เชียงใหม 

13 กิจกรรมรณรงคใหบุคลากรประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักศีล 5 

รอยละ 90 ไมใช
งบประมาณ 

รอยละของเขารวมกิจกรรม ทําใหเจาหนาที่ของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหมเปนผูที่มีศีลธรรมเปน
กรอบในการประพฤติตนเปนคน
ดีและจะไมกระทําการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบใด ๆ 

    สํานักงาน
พระพุทธศา
สนาจังหวัด
เชียงใหม 



24 
 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (บาท) 

หนวยงาน 
หนวยนับ 

ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

14 โครงการกระทรวงการคลัง คุณธรรม 
นําดวยศาสนา 

รอยละ 80 50,000 บุคลากรที่เขารวมมีความพึง
พอใจไมนอยกวารอยละ 80 

บุคลากรที่เขารวมมีความพึง
พอใจรอยละ 91.45 

 50,000   สํานักงาน
คลังจังหวัด
เชียงใหม 

15 กิจกรรมการตั้งปณิธานในการ
ทํางานของบุคลากรสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 

รอยละ 91 ไมใช
งบประมาณ 

รอยละของเขารวมกิจกรรม ทําใหเจาหนาที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหมตระหนักถึง
ความสําคัญในการเอาหลัก
คุณธรรมจริยธรรมมาใชในการ
ทํางาน 

    สํานักงาน
พระพุทธศา
สนาจังหวัด
เชียงใหม 

16 กิจกรรมสวดมนตไหวพระกอน
ทํางาน 

รอยละ 90 ไมใช
งบประมาณ 

รอยละของเขารวมกิจกรรม ทําใหเจาหนาที่ของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหมไดตระหนักถึงผลแหง
กรรมตามหลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนาและไมกลาทํา
ความช่ัวหรือทุจริตในหนาที่ 

    สํานักงาน
พระพุทธศา
สนาจังหวัด
เชียงใหม 

17 กิจกรรมความดีในวันพระหรือวัน
สําคัญตาง ๆ 

ครั้ง 12 ไมใช
งบประมาณ 

จํานวนการทําประโยชนหรือ
การทํากิจกรรมสืบสาน
พระพุทธศาสนาของ
เจาหนาที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม 

ทําใหเจาหนาที่ของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหมไดเรียนรูถึงความสุข
จากการทําความดี และละเวน
ความช่ัวหรือการประพฤติทุจริต
ในรูปแบบตาง ๆ 

    สํานักงาน
พระพุทธศา
สนาจังหวัด
เชียงใหม 

18 การมีสวนรวมของผูบังคับบัญชา
และขาราชการในกิจกรรมดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
และการเปนตนแบบที่ด ี

ครั้ง/คน 1 ครั้ง/
22 คน 

ไมใช
งบประมาณ 

จํานวนกิจกรรมที่ขาราชการ 
สํานักงานทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม เขารวมกิจกรรม
การปองกันและปราบปราม
การทุจริตของจังหวัด
เชียงใหม และ สป.ทส. 

อยูระหวางดําเนินการ     สํานักงาน
ทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดลอม
จังหวัด
เชียงใหม 

19 กิจกรรมอบรมใหความรูเจาหนาที่ฯ
เพื่อสรางสํานักงานการตอตานการ
ทุจริตผากิจกรรม KM 

คน 12 ไมใช
งบประมาณ 

ขาราชการและเจาหนาที่ของ
สํานักงานแรงงานจังหวัดที่
เขารวมกิจกรรมจํานวน 12 
คน  

ขาราชการและเจาหนาที่ฯ มี
ความตระหนักและไมยอมรับ
วัฒนธรรมการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

    สํานักงาน
แรงงาน
จังหวัด
เชียงใหม 



25 
 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (บาท) 

หนวยงาน 
หนวยนับ 

ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

20 โครงการเสริมสรางวัฒนธรรม
คานิยมสุจริต ปองกันการทุจริต
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม แบงเปน 
4 กิจกรรม 

ครั้ง 6 ไมใช
งบประมาณ 

สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม ปราศจาก
เรื่องรองเรียนจากการทุจริต 
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ 
และเจาหนาที่มีความ
จงรักภักดีตอสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย 

บุคลากรในสํานักงานไดรับการ
สงเสริมปลกูฝงคานิยมสุจริต 
ปองกันการทุจริต 

    สํานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด
เชียงใหม 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมแสดง
เจตจํานงตอตานการทุจริต 

ครั้ง 1 ไมใช
งบประมาณ 

    

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแสดง
สัญลักษณการไมทนตอการทุจริต 

ครั้ง 1 ไมใช
งบประมาณ 

    

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูการแยกแยะผลประโยชนสวน
บุคคลและผลประโยชนสวนรวม 

ครั้ง 1 ไมใช
งบประมาณ 

    

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเทิดทูนชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย 

ครั้ง 1 ไมใช
งบประมาณ 
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ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต” 
กลยุทธที่ 2 ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(ลานบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (ลานบาท) 

หนวยงาน หนวย

นับ 

ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 เสริมสรางความรู ความเขาใจ 
ใหแกขาราชการ พนักงานราชการ 
และเจาหนาที่ใหปฏิบตัิงานและ
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง/สนับสนุนใหบุคลากรเขา
รวมกิจกรรมรวมทําบุญตักบาตร
ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
และรวมงานรัฐพิธีตางๆ 

ครั้ง/
คน 

4 ครั้ง/ 
22 คน 

ไมใช
งบประมาณ 

จํานวนกิจกรรมฯ/รอยละของ
บุคลากรเขารวมกิจกรรม
ทําบุญตักบาตรในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

อยูระหวางดําเนินการ     สํานักงาน
ทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดลอม
จังหวัด
เชียงใหม 

2 โครงการสงเสริมการปฏิบัติธรรม
นําสุขในวันสําคัญทางศาสนา 

 

คน 80 ไมใช
งบประมาณ 

- บุคลากรไดเขาวัดทําบุญ 
ปฏิบัติธรรม ชําระจิตใจให
สะอาดผองใส ดํารงตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงรวมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน 
- บุคลากรในสังกัดไมถูก
รองเรียนและถูกดําเนินการ
ทางวินัย 

     สํานักงาน
ยุติธรรม
จังหวัด
เชียงใหม 

3 โครงการเจริญสมาธิตามวิถีพุทธ 
 

คน 80 ไมใช
งบประมาณ 

บุคลากรไดรวมกันสวดมนต 
น่ังสมาธิ เพื่อชําระจิตใจให
สะอาดผองใส ดํารงตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงรวมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนเพื่อสวน
รวม และรวมในอุปถัมภและ
คุมครองพระพุทธศาสนา 

     สํานักงาน
ยุติธรรม
จังหวัด
เชียงใหม 
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ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต” 
กลยุทธที่ 3 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (บาท) 

หนวยงาน หนวย

นับ 

ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 บูรณาการระหวางหนวยงาน
ภายในสํานักงานฯ กับองคกรทุก
ภาคสวน ในการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

ครั้ง 12 ไมใช
งบประมาณ 

จํานวนครั้งในการเผยแพร
ทางเว็บไซต 

     สํานักงาน
พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย
จังหวัด
เชียงใหม 

2 บูรณาการระหวางหนวยงาน
ภายในสํานักงานฯ กับองคกรทุก
ภาคสวนในการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

ครั้ง 12 ไมใช
งบประมาณ 

จํานวนครั้งในการเผยแพร 
ทางเว็บไซต 

อยูระหวางดําเนินการ     สํานักงาน
ทรัพยากร   
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
จังหวัด
เชียงใหม 

3 การเปดโอกาสใหอาสาสมัครคุม
ประพฤติเขามามีสวนรวมในการ
ปองกันและปราบปราม 
การทุจริต 

คน 150 ไมใช
งบประมาณ 

รอยละของอาสาสมคัรคุม
ประพฤติเขามามีสวนรวมใน
การปองกันและการ
ปราบปรามการทุจริต 

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

เดือน พ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2563 
 

 สํานักงาน 
คุมประพฤติ
จังหวัด
เชียงใหม 

4 จัดกิจกรรมการมีสวนรวมของ
เครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
รวมปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

ครั้ง 1 ไมใช
งบประมาณ 

เครือขายทั้งภาครัฐ/
ภาคเอกชนมีสวนรวมจัด
กิจกรรมปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอยาง
นอย 1 ครั้ง 

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

เดือน พ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2563 
 

 สํานักงาน 
คุมประพฤติ
จังหวัด
เชียงใหม 

5 จัดกิจกรรมใหความรูปลกุ
จิตสํานึกในการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตใหกบั
อาสาสมคัรคุมประพฤต ิ

ครั้ง 1 ไมใช
งบประมาณ 

จัดกิจกรรมใหความรู  
ปลูกจิตสํานึกในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
ใหกับอาสาสมคัรคุมประพฤติ
อยางนอย 1 ครั้ง 

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

เดือน พ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2563 
 

 สํานักงาน 
คุมประพฤติ
จังหวัด
เชียงใหม 
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ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (บาท) 

หนวยงาน หนวย

นับ 

ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

6 โครงการองคกรสงเสริมคณุธรรม 
รุนที่ 1 ขาราชการและเจาหนาที่
ของสํานักงานแรงงานจังหวัด 

 
คน 

 
12 

 
ไมใช

งบประมาณ 

 
ขาราชการและเจาหนาที่ของ
สํานักงานแรงงานจังหวัดที่
เขารวมกิจกรรมจํานวน 12 
คน ไมยอมรับวัฒนธรรมการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
ไมมีเรื่องรองเรียน 

 
 

 
 

 
 

 
 

สํานักงาน
แรงงาน
จังหวัด
เชียงใหม 

รุนที่ 2 อาสาสมัครแรงงาน คน 204 ไมใช

งบประมาณ 

อาสาสมคัรแรงงานที่เขารวม

กิจกรรมจํานวน 204 คน  

ไมยอมรับวัฒนธรรมการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ไมมีเรื่องรองเรียน     
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ยุทธศาสตรที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
กลยุทธที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (บาท) 

หนวยงาน หนวย

นับ 

ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 การประกาศเจตจํานงการตอตาน
การทุจริตของ สนง.พมจ.เชียงใหม 
และเผยแพรประชาสัมพันธ
เจตจํานงการตอตานการทุจริต 

ครั้ง 4 ไมใช
งบประมาณ 

จํานวนผูเขารวมแสดง
เจตจํานงการตอตานการ
ทุจริต 

     สํานักงาน
พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย
จังหวัด
เชียงใหม 

2 กิจกรรมประชาสัมพันธ รณรงค ให
เจาหนาที่สํานักงาน ปภ.จังหวัด 
และสาขา รักษาศีล 5 

ครั้ง ๑ ไมใช
งบประมาณ 

จํานวนการเขารวม 
กิจกรรม 

เจาหนาที่ในสังกัดสํานักงานปภ.
จังหวัด และสาขา ไดเขารวม
กิจกรรมรณรงค ใหรักษาศลี 5 
ในชวงเขาพรรษา 

    สํานักงาน
ปองกันและ
บรรเทา       
สาธารณภัย
จังหวัด
เชียงใหม 
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ยุทธศาสตรที่ 3 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 
กลยุทธที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (บาท) 

หนวยงาน หนวย

นับ 

ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 การวางระบบการประเมินความ
เสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในสวนราชการประกอบดวยแผน
บริหารความเสี่ยงดานทุจริต 

ครั้ง 2 ไมใช
งบประมาณ 

ระดับความสําเร็จในการวางระบบ
การประเมินความเสี่ยงฯ 

     สํานักงาน
พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย
จังหวัด
เชียงใหม 

2 การดําเนินการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในของสํานักงาน
ขนสงจังหวัดเชียงใหม 

ครั้ง 1 ไมใช
งบประมาณ 

มีการประเมินความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของสํานักงาน
ขนสงจังหวัดเชียงใหม 

สํานักงานขนสงจังหวัด
เชียงใหมมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเพื่อ
ปองกันการทุจริตภายใน
สํานักงาน 

    สํานักงาน
ขนสง
จังหวัด
เชียงใหม 

3 การวางระบบการประเมินความ
เสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในสวนราชการประกอบดวยแผน
บริหารความเสี่ยงดานทุจริตใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2563  

2 ครั้ง 1 
กระบวน

งาน/
ภารกิจที่
มีความ
เสี่ยง 

ไมใช
งบประมาณ 

ระดับความสําเร็จในการวางระบบ
การประเมินความเสี่ยงดานทุจริต
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 

อยูระหวางดําเนินการ     สํานักงาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม
จังหวัด
เชียงใหม 
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ยุทธศาสตรที่ 3 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 
กลยุทธที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปญหาการทุจริต 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (บาท) 

หนวยงาน หนวย

นับ 

ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

รอยละ 100 ไมใช
งบประมาณ 

รับเงินคาธรรมเนียมผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส รอยละ 100 

     สํานักงาน
จัดหางาน
จังหวัด
เชียงใหม 
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ยุทธศาสตรที่ 3 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 
กลยุทธที่ 5 พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต 

ท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมายดําเนินงาน งบประมาณ  
(บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ 

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ (บาท) 

หนวยงาน หนวย

นับ 

ปริมาณ

งาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

คน 109 ไมใช
งบประมาณ 

เพื่อใหบุคลากรสํานักงานสหกรณ
จังหวัดเชียงใหม มีความรู ความ
เขาใจ เกี่ยวกับผลประโยชนทับ
ซอน และนําไปปรับใชในการ
ปฏิบัติราชการ นําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิยม
การสรางจิตสํานึกและเสริมสราง
จริยธรรมของบุคลากร สํานักงาน
สหกรณจังหวัดเชียงใหมในการ
ทํางานเพ่ือสวนรวม 

บุคลากรสํานักงานสหกรณ
จังหวัดเชียงใหม มีความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชน ทับซอน และ
ใชในการปฏิบัติราชการ 
นําไปสูการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมและคานิยมการ
สรางจิตสํานึกและ
เสริมสรางจริยธรรมของ
บุคลากรสํานักงานสหกรณ
จังหวัดเชียงใหม 
ในการทํางานเพื่อสวนรวม 

 6 มี.ค. 63 
 

  สํานักงาน
สหกรณ
จังหวัด
เชียงใหม 

2 บรรจุหัวขอการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครฐั/
ภาคเอกชน 

ครั้ง 1 ไมใช
งบประมาณ 

บรรจุหัวขอการปองกันและ
ปราบปรามทุจริตภาครัฐ/
ผลประโยชนทับซอนและประมวล
จริยธรรมในการประชุม/อบรม/
สัมมนา อยางนอย 1 ครั้ง 

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

เดือน พ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2563 
 

 สํานักงาน

คุมประพฤติ

จังหวัด

เชียงใหม 

3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
นําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการ
ปฏิบัติงาน 

ครั้ง 1 ไมใช
งบประมาณ 

จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
อยางนอย 1 ครั้ง 

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

เดือน พ.ย. 2562-31 ก.ค. 2563 
 

 สํานักงาน

คุมประพฤติ

จังหวัด

เชียงใหม 

4 การจัดสงบุคลากรเขารับการ
ฝกอบรมเพิ่มความรูในการ
ปฏิบัติงานปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

ครั้ง ๑ ไมใช
งบประมาณ 

จํานวนการเขารวมกิจกรรม เจาหนาที่ในสังกัด
สํานักงาน ปภ.จังหวัดและ
สาขา ไดรับความรูในการ
ปฏิบัติงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

    สํานักงาน
ปองกันและ
บรรเทา       
สาธารณภัย
จังหวัด
เชียงใหม 
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