


 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

พ.ศ. 2565 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 



ค ำน ำ 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
5 ปี  (พ.ศ. 2560 -2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการก ากับ
ดูแลองค์กรที่ดี และเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเกียรติศักดิ์แห่งการเป็น
องค์กรภาครัฐ  สร้างความเชื่อม่ันและศรัทธาให้กับประชาชน และผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืนต่อไป นั้น 

  ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  
ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560- 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อน
แผนงานและให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ 

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ จึงได้ขยายกรอบระยะเวลาเป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่อง
ครอบคลุมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วย โดยใช้ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ดังเช่นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ในแต่ละมิติและประเด็นยุทธศาสตร์ 

  ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นเครื่องมือ ส าคัญประการหนึ่ง ในการขับเคลื่อนเจตจ านงและนโยบาย 
การบริหารงานด้วยความสุจริต เพ่ือเป็นการก ากับดูแลองค์กรที่ดี ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ต่อไป 

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
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 - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี  
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
 หลักกำรและเหตุผล 

  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึก 
ในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและ
ตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ  
เพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรได้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่
กับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส 
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต นั้น   

  เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับกฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล ดังกล่าวข้างต้น  
รวมทั้งเพ่ือเป็นการก ากับดูแลองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ดี มีการบริหารงานด้วยความสุจริต 
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นอันเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และเกียรติศักดิ์แห่งการเป็นองค์กรภาครัฐ สร้ าง
ความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับประชาชนและผู้รับบริการอย่างยั่งยืนต่อไป นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ จึงได้ประกาศเจตจ านงและนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทุกคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามโดย
เคร่งครัด โดยมีรายละเอียดของแนวทางการด าเนินการนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริตเพ่ือเป็นการก ากับ
ดูแลองค์กรที่ดี มี 7 ด้าน ดังต่อไปนี้  
  1. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  2. ด้านการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติ ให้บุคลากรในสั งกัดฯ มีความรู้  ความเข้าใจ  
ในหลักคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต  
  3. ด้านการส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
  4. ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการตรวจสอบองค์กร  
  5. ด้านการควบคุมภายใน 
  6. ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น ร้องเรียน
ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด ารงธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
  7. กรณีพบการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ด าเนินการสอบสวนตามกระบวนการแห่ง ระเบียบกฎหมายที่
เกีย่วข้อง และลงโทษขั้นสูงสุดต่อผู้กระท าการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 
 
 

/ทั้งนี้... 
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  ทั้งนี ้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งคณะท างาน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตาม
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1411/2560 ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560 และได้มอบหมายให้ 
ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2560 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ข้ึน 

  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนฯ 
  1) เพื่อเป็นการก ากับดูแลองค์กรที่ด ี
  2) เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเกียรติศักดิ์แห่งการเป็น
องค์กรภาครัฐ สร้างความเชื่อม่ันและศรัทธาให้กับประชาชนและผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
  3) เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกับส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้การขยาย
แนวคิดและเครือข่ายการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด
เชียงใหม่ต่อไป 
 
  เป้ำหมำย 
  เอกสารแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแบบฟอร์มรายงาน
ประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สูงกว่าร้อยละ 70  
 
  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนฯ 
  1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 
  2) การปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเกียรติศักดิ์แห่งการเป็นองค์กร
ภาครัฐ สร้างความเชื่อม่ันและศรัทธาให้กับประชาชนและผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
  3) เกิดความร่วมมือระหว่างส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และสามารถขยายแนวคิดและเครือข่ายการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

พ.ศ. 2565 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 หมายเหตุ : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขยายกรอบ
ระยะเวลาให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องครอบคลุมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วย  โดยใช้ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ดังเช่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแต่ละมิติและประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
เรื่อง การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
ลงวันที่           สิงหาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นไปตามแนวทางตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0023.4/  
ว 24726 ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 



มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ
1.1.1 สรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน

1) โครงการฝึกอบรมเพือ่พัฒนาศักยภาพและทักษะทางวชิาชีพตาม    
 สายงาน

150,000       150,000       150,000       150,000       150,000       กองการเจ้าหน้าที่

2) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับการท างาน”

250,000       250,000       250,000       250,000       250,000       กองการเจ้าหน้าที่

3) โครงการอบรมฝึกหลักสูตร "การเสริมสร้างคุณธรรมจริยรรมในการ
ท างานส าหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม"่

260,000       260,000       260,000       260,000       260,000       กองการเจ้าหน้าที่

4) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการความรู้เพือ่พัฒนาองค์กร
ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้” (Knowledge Management : KM)

150,000       - - - - กองการเจ้าหน้าที่

5) โครงการอบรมหลักสูตร “ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกับหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขการลงโทษทางวนิัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ และแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม"่

90,000         120,000       120,000       120,000       120,000       กองการเจ้าหน้าที่

6) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัและพนักงานจ้างใหม่ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวดัเชียงใหม”่

70,000         100,000       100,000       100,000       100,000       กองการเจ้าหน้าที่

ส่วนที ่2

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี

(พ.ศ. 2560 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โครงการ / กิจกรรม / มาตรการภารกิจตามมิติ
   หน่วยงาน     

 ที่รบัผิดชอบ
             หมายเหตุ              

(รายละเอียดที่ส าคัญ)

1.1 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทัง้
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิน่และ   ฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน่



มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ
7) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 รร.ในสังกัดฯ

8) มาตรการลงเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม

- - - - - ส านักการศึกษาฯ จัดท าสมุดลงเวลาการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในส านักการศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรมเพือ่ให้เจ้าหน้าทีทุ่กคนมาลง
ลายมือชื่อด้วยตนเองในการมาปฏิบัติงาน
ทุกคร้ัง เพือ่ให้เจ้าหน้าทีข่องส านัก
การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มีความ
ซ่ือสัตย์ต่อตนเองในการมาลงลายชื่อด้วย
ตนเอง มีความตระหนักในความซ่ือสัตย์ 
โดยการปลูกฝังการมาท างานให้ตรงเวลา

9)  มีการจัดท าและเผยแพร่ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
ฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่ พ.ศ. 2553 ,
ประมวลจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิน่ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวดัเชียงใหม่ พ.ศ.2553, ประมวลจริยธรรมข้าราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่ พ.ศ. 2552 และประมวล
จริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่ (ฉบับที ่2) 
พ.ศ. 2554

- - - - -   ส านักปลัดฯ,   
กองการเจ้าหน้าที่

10) การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามสายการบังคับบัญชา
และการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามสายการบังคับบัญชา

- - - - - กองการเจ้าหน้าที่

   หน่วยงาน     
 ที่รบัผิดชอบ

             หมายเหตุ              
(รายละเอียดที่ส าคัญ)

ส่วนที ่2

(พ.ศ. 2560 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพใน
สถานศึกษาท าให้ครู บุคลากร ผู้เรียน 
และผู้ทีเ่กีย่วข้อง มีความรู้ความเข้าใจใน
ระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา และ
สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและการประเมิน
คุณภาพภายนอกจาก สมศ. อย่างมี
คุณภาพ

ภารกิจตามมิติ โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ



มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ

11) การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการทีม่ีหน้าทีรั่บผิดชอบ ได้แก่      
 ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั
(รับผิดชอบกรณีละเมิด) และฝ่ายวนิัยและและส่งเสริมคุณธรรม กองการ
เจ้าหน้าที(่รับผิดชอบกรณีวนิัย เพือ่ด าเนินการให้เป็นไปตามทีก่ฎหมาย
ทีเ่กีย่วข้องก าหนด

- - - - - ส านักปลัดฯ, กอง
การเจ้าหน้าที่

12) การแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิน่ และฝ่ายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

- - - - -     ส านักปลัด,  
กองกิจการสภาฯ

1.1.2 สรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจรยิธรรม

13)  มีการจัดท าและเผยแพร่ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่ พ.ศ. 2553
 ,ประมวลจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิน่ฝ่ายสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงใหม่ พ.ศ.2553, ประมวลจริยธรรมข้าราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่ พ.ศ. 2552 และประมวล
จริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่ (ฉบับที ่2) 
พ.ศ. 2554

- - - - -   ส านักปลัดฯ,   
กองการเจ้าหน้าที่

14) โครงการอบรมหลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างใหม่ ใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม”่

70,000         100,000       100,000       100,000       100,000       กองการเจ้าหน้าที่

15) โครงการอบรมหลักสูตร “ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกับหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขการลงโทษทางวนิัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์และแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม”่

90,000         120,000       120,000       120,000       120,000       กองการเจ้าหน้าที่

16) กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง “ผู้ทีส่มควรได้รับการยกย่อง” (กรณี
ประพฤติตนได้เหมาะสมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม)่

- - - - - กองการเจ้าหน้าที่ เป็นกิจกรรมทีด่ าเนินการทุกปีโดยไม่ใช้
งบประมาณ

(พ.ศ. 2560 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามมิติ โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
   หน่วยงาน     

 ที่รบัผิดชอบ
             หมายเหตุ              

(รายละเอียดที่ส าคัญ)

ส่วนที ่2

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี



มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ
17) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 600,000 600,000 700,000 800,000 800,000 โรงเรียนในสังกัดฯ

1.1.3 สรา้งจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรอืการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

18) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)

- - - - - กองการเจ้าหน้าที่

19) การประเมินประสิทธภิาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (LPA) - - - - - ส านักปลัดฯ
20) การเข้ารับการตรวจประเมินตามตัวชี้วดัต่างๆ - - - - - ทุกส่วนราชการ

21) โครงการปรับปรุงพัฒนาแผนทีภ่าษีและระบบสารสนเทศ
โปรแกรมการรับช าระภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและการพัฒนา
โปรแกรมต่อเนือ่ง

กองคลัง

22) โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายเพือ่แก้ไขปัญหาและส่งเสริม
ในการพัฒนาท้องถิน่ (Clinic Center) องค์การบริหารส่วนจังหวดั
เชียงใหม่

3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000    กองแผนฯ

   22.1) โครงการอบรมสัมมนาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพือ่
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่

342,000       - - - -

23) การจัดท าส าเนากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ แนวทางการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ ทีเ่ป็นกรอบในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าทีข่องแต่
ละส่วนราชการ รวมทัง้ประมวลจริยธรรมและเจตจ านงและนโยบาย
การบริหารงานด้วยความสุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดั
เชียงใหม่ ลว. 28 ก.พ. 60 ให้ทุกส่วนราชการเพือ่ก าชับให้บุคลากรใน
สังกัดยึดถือและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

- - - - - ทุกส่วนราชการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี

(พ.ศ. 2560 - 2564 )

กลุ่มเป้าหมายบางส่วนเป็นบุคลากรในสังกัด

เป็นกรอบในการควบคุมการท างาน และ
มีการแสดงเอกสารหลักฐานในการท างาน
ของบุคลากรตามอ านาจ หน้าที ่และ
ระเบียบกฎหมายต่างๆทีเ่กีย่วข้อง 
ประกอบตัวชี้วดัต่างๆดังนัน้การผ่าน
เกณฑ์การประเมินในมิติทีเ่กีย่วข้องกับ
ความโปร่งใส,การปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการ การไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ย่อมสะท้อนให้เห็น
ถึงการมีจิตส านึกของบุคลากรในระดับหนึง่

ครูและบุคลากรโรงเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในวชิา/งานทีรั่บผิดชอบสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ

ส่วนที ่2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามมิติ โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
   หน่วยงาน     

 ที่รบัผิดชอบ
             หมายเหตุ              

(รายละเอียดที่ส าคัญ)



มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ
1.2.1 สรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจรติ

24) โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายเพือ่แก้ไขปัญหาและส่งเสริม
ในการพัฒนาท้องถิน่ (Clinic Center) องค์การบริหารส่วนจังหวดั
เชียงใหม่

3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000    กองแผนฯ กลุ่มเป้าหมายบางส่วนเป็นผู้แทน        
ภาคประชาชน ส่ือมวลชน และผู้สนใจ

  24.1 โครงการอบรมสัมมนาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพือ่
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่

342,000       - - - -

1.2.2 สรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการรกัษาประโยชน์
สาธารณะ

25) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธก์ารป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก
ควนั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

440,000       1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    ส านัการช่าง เป็นการให้ความรู้ในการป้องกันและ
ผลเสียของการรวมรวมบทลงโทษ

26) โครงการรณรงค์ด้านการป้องกันและก าจัดเศษวสัดุเหลือทิง้ทาง
การเกษตรเพือ่ป้องกันและลดปัญหาหมอกควนัและไฟป่า ประจ าปี 
2560

14,400         1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    ส านัการช่าง 1. กลุ่มเป้าหมายภาคประชาชน ผู้มีอาชีพ
เกษตรกร อาทิ ท าไร่ข้าวโพดในเขต
อ าเภอแม่แจ่ม                                
      2. เป็นการให้ความรู้ในการป้องกัน
และผลเสียของการเผารวมบทลงโทษ

27) โครงการการจัดการร่วม : Thailand 4.0 ประเทศไทยจะน่าอยู่
อย่างไรในภาวการณ์เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนือ่งในวนั
ส่ิงแวดล้อมไทยประจ าปี 2560 พ.ศ. 2559 สืบสานพระราชปณิธาน
ของพระเจ้าอยูห่ัวในพระบรมโกศ (โครงการวนัส่ิงแวดล้อม ชื่ออาจมีการ
เปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน)

483,000       500,000       500,000       500,000       500,000       ส านัการช่าง 1. กลุ่มเป้าหมายภาคประชาชน 
ประกอบด้วยทสม., หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน, สถาบันการศึกษาในเขต อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ และผู้ทีสนใจ                
       2. มีการเสวนาปัญหาและแนว
ทางการรักษาส่ิงแวดล้อม, กิจกรรมปลูก
ต้นไม,้ ปลูกป่า                               
         3. มีการจัดนิทรรศการเผยแพร่
ความรู้ต่างๆ

28) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิน่
ยกตัวอย่างโครงการ เช่น โครงการฝึกอบรมท้องถิน่คุณธรรมตามรอย
พระยุลคลบาท ด้านการพัฒนาท้องถิน่และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน อ าเภอสารภี จังหวดัเชียงใหม่ เป็นจ านวนเงิน 199,400 
บาท

5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000    กองกิจการสภาฯ

1.2 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิน่

ส่วนที ่2

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามมิติ โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
   หน่วยงาน     
 ที่รบัผิดชอบ

             หมายเหตุ              
(รายละเอียดที่ส าคัญ)

(พ.ศ. 2560 - 2564 )



มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ
29) โครงการประกวดโรงแรม เกสท์เฮาส์รีสอร์ท ในจังหวดัเชียงใหม่ 
ดีเด่นประจ าปี 2559

70,000         100,000       100,000       100,000       100,000       กองคลัง

30) โครงการส่งเสริมความรู้และอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการโรงแรมและสถานประกอบการน้ ามันและยาสูบ

350,000       350,000       350,000       350,000       350,000       กองคลัง

31) รับช าระภาษีนอกสถานทีก่ารตรวจสอบสถานประกอบการและ
ออกหน่วยบริการเคล่ือนทีใ่ห้ความรู้แก่ประชาชน

20,000         20,000         20,000         20,000         20,000         กองคลัง

32) โครงการสวนพฤษศาสตร์ในโรงเรียน - 30,000 35,000 40,000 40,000 รร.ในสังกัดฯ โรงเรียนได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริ
จัดต้ังงาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 
เพือ่เป็นส่ือในการสร้างจิตส านึกด้าน
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชโดยให้เยาวชนนัน้ได้
ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า
ประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิด
ความคิดทีจ่ะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป

33) โครงการโรงเรียนผู้ปกครอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ส านักการศึกษาฯ เพือ่เตรียมความพร้อมให้กับผู้ปกครอง 
ให้มีทัศนคติและความรู้ความเข้าใจใหม่
ต่อการรับบทบาทหน้าทีใ่นการเล้ียงดู ซ่ึง
จะด าเนินการโครงการโดยจัดการอบรม
ให้ความรู้เพือ่การพัฒนาตัวผู้ปกครองเอง 
และให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกีย่วกับเร่ือง
พัฒนาการทางสมองตามช่วงวยั  การดูแล
เล้ียงดู และการมีส่วนร่วมพัฒนา
การศึกษาในโรงเรียนให้เข้มแข็งต่อไป

1.2.3 สรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

34) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ประชาชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง (โครงการหลัก)

1,600,000    1,600,000    1,600,000    1,600,000    1,600,000    ส านักปลัดฯ

     34.1 ตัวอย่าง(โครงการย่อยที1่) โครงการฝึกอบรมการเรียบรู้ตาม
รอยพระยุคลบาทปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอสันทราย รุ่นที ่1

325,000       - - - -

ส่วนที ่2

ภารกิจตามมิติ โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
   หน่วยงาน     
 ที่รบัผิดชอบ

             หมายเหตุ              
(รายละเอียดที่ส าคัญ)

(พ.ศ. 2560 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี



มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ
     34.2 ตัวอย่าง(โครงการย่อยที2่) โครงการอบรมให้ความ รู้แก่
ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอหางดง จังหวดั
เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2560 รุ่นที ่1

298,000       - - - -

35) โครงการโรงเรียนพอเพียง  ไม่มีงบประมาณ 40,000 40,000 40,000 40,000 รร.ในสังกัดฯ เพือ่จัดกิจกรรมทีส่่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และหลักการทรงงานรวมถึงพระราช
กรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว
 โดยมีเป้าหมายทีจ่ะสร้างนักเรียนให้เป็น
พลเมืองตามระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขทีม่ีสานึก
รักษ์ในท้องถิน่ของตนเองและสามารถ
ด าเนินชีวติโดยนาเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้

1.3.1 สรา้งจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจรติ

36)  โครงการค่ายคุณธรรมตามแนวทางวถิีพุทธ - 300,000 400,000 400,000 500,000 รร.ในสังกัดฯ เพือ่เปนการพัฒนาผูเรียนโรงเรียนต้นแก้ว
ผดุงพิทยาลัย ใหเปนผูทีม่ีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์จึง
ไดจัดท าโครงการค่ายคุณธรรมตาม
แนวทางวถิีพุทธ ขึน้เพือ่พัฒนาใหผูเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมและคานิยมทีพ่ึงประ
สงคในการด ารงชีวติประจ าวนัอย่างยัง่ยืน

37)  โครงการเข้าค่ายคุณธรรมพุทธบุตร 82,100 82,100 82,100 82,100 82,100 รร.ในสังกัดฯ จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีความสามัคคี มีวนิัย มีความ
รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักธรรมเบือ้งต้น
ของศาสนาทีต่นนับถือ

(พ.ศ. 2560 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามมิติ โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
   หน่วยงาน     
 ที่รบัผิดชอบ

             หมายเหตุ              
(รายละเอียดที่ส าคัญ)

ส่วนที ่2

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี

1.3 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน



มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ
38) การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโตไปไม่โกง - - - - - รร.ในสังกัดฯ นักเรียนมีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ 

สร้างนิสัยให้นักเรียนรักความถูกต้องและ
ความเป็นธรรม เพือ่เป็นภูมิคุ้มกันต่อ 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ทุจริต ไม่
โกง ไม่ยอมรับและรังเกียจพฤติกรรม
ทุจริตและการโกง ทุกรูปแบบ

39) โครงการค่ายผู้น าเยาวชน : พัฒนาศักยภาพทักษะชีวติเพือ่
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในวยัรุ่น

๑๔๒,๒๕๐ ๑๔๒,๒๕๐ ๑๔๒,๒๕๐ ๑๔๒,๒๕๐ ๑๔๒,๒๕๐ ส านักการศึกษาฯ เพือ่ให้ผู้น าเด็กและเยาวชนได้น าความรู้
ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวติ และจัด
กิจกรรมปกป้องเพือ่เยาวชน ใน
สถานศึกษา และชุมชนเป็นเยาวชนทีม่ี
ความซ่ือสัตวสุ์จริต ครองตนได้ เป็นผู้น า 
และผู้ตามได้ในสังคม

40) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส านักการศึกษาฯ เพือ่ให้เด็กและเยาวชนได้น้อมน า
หลักธรรมค าสอนทางศาสนาไป
ปรับเปล่ียนใช้ในการด าเนินชีวติให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง, ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันความ
เปล่ียนแปลงของสังคมปัจจุบัน

1.3.2 สรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจรติ

41)  โครงการต้นกล้าประชาธปิไตย  5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รร.ในสังกัดฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้และความเข้าใจที่
ถูกต้องเกีย่วกับการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขการเป็นผู้น าทีดี่ และสร้างสภา
นักเรียนของโรงเรียนความเข้มแข็งขึน้

ส่วนที ่2

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามมิติ โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
   หน่วยงาน     
 ที่รบัผิดชอบ

             หมายเหตุ              
(รายละเอียดที่ส าคัญ)



มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ
1.3.3 สรา้งจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
42) โครงการรับน้องสร้างสรรค์รวมใจมัน่สู่ร้ัวต้นแก้วฯ - 20,000 30,000 40,000 50,000 รร.ในสังกัดฯ เพือ่สร้างความสัมพันธท์ีดี่ในกลุ่มของน้อง

ใหม่กับรุ่นพีแ่ละคณะครู ท าความคุ้นเคย
กับสถานทีภ่ายในโรงเรียน ช่วยให้
นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน มีความรู้เร่ืองหน้าที ่ภาระ
รับผิดชอบ ได้รับทราบบทบาทของตนเอง
 ตลอดจนวธิปีฏิบัติตนทีเ่หมาะสมภายใต้
กฎเกณฑ์ทีโ่รงเรียนก าหนดขึน้

43) โครงการสภานักเรียน - 40,000 40,000 50,000 60,000 รร.ในสังกัดฯ เพือ่พัฒนาการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และยังเป็นกลไกพืน้ฐานใน
การพัฒนาของเยาวชนซ่ึงตรงกับนโยบาย
ของเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้การ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่ ปี พ.ศ.
๒๕๕๑-๒๕๖๒ ทีต้่องการสนับสนุน
ความสามารถของนักเรียนในด้านการเป็น
ผู้น าในการปฏิรูปการศึกษาพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนให้เป็นพลเมืองโลกและ
ส่งเสริมการท างานทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานการ
ปกครองในระบอบประชาธปิไตย

44) โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ -เนตรนารี ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติ

 227,920 227,920 227,920 227,920 227,920 รร.ในสังกัดฯ กิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีระเบียบวนิัย 
เกิดความรักสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าทีแ่ละสังคม บ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์  และช่วยเหลือผู้อืน่และพัฒนา
เพิม่ศักยภาพของผู้เรียน ให้คิดเป็น ท า
เป็น แก้ปัญหาเป็นด้วยกระบวนการ
ลูกเสือ- เนตรนารี

ส่วนที ่2

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามมิติ โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
   หน่วยงาน     
 ที่รบัผิดชอบ

             หมายเหตุ              
(รายละเอียดที่ส าคัญ)



มิติที่ 2 : การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต
ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

2.1.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจรติของ
ผู้บรหิาร

45) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่ เร่ือง เจตจ านงและ
นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต ประกาศ ณ วนัที ่28 
กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2560

- - - - - กองการเจ้าหน้าที่

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

2.2.1 สรา้งความโปรง่ใสในการบรหิารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลือ่นต าแหน่ง/
เงนิเดือน และการมอบหมายงาน

46) การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนขัน้เงินเดือน - - - - - กองการเจ้าหน้าที่ ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวดั,
ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
และลูกจ้างประจ านัน้ องค์การบริหารส่วน
จังหวดัเชียงใหม่ได้ อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 15 และมาตรา 22 แห่ง
พระราชบัญญติัระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 , ข้อ 13 แห่ง
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั จังหวดัเชียงใหม่ เร่ือง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับวธิกีาร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั พ.ศ. 2558 ลง
วนัที ่30 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และข้อ 
377 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั จังหวดัเชียงใหม่

             หมายเหตุ              
(รายละเอียดที่ส าคัญ)

ส่วนที ่2

ภารกิจตามมิติ โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
   หน่วยงาน     
 ที่รบัผิดชอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร



มิติที่ 2 : การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต
ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

ส่วนที ่2

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564 )

ภารกิจตามมิติ โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
   หน่วยงาน     
 ที่รบัผิดชอบ

             หมายเหตุ              
(รายละเอียดที่ส าคัญ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวดั ลงวนัที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 
ในการแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั และ
ลูกจ้างประจ า ซ่ึงจะมีการประกาศรายชื่อผู้มี
ผลการปฏิบัติงานอยูใ่นระดับดีเด่น โดยหาก
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวดัและ
ลูกจ้างประจ าผู้ใดมีความประสงค์จะโต้แย้ง
ประกาศฯ สามารถโต้แย้งต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นและคณะกรรมการกล่ันกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ภายใน 5 
วนันับแต่วนัทีไ่ด้ประกาศ รวมทัง้ได้อาศัย
อ านาจดังกล่าวข้างต้นในการแต่งต้ัง
คณะกรรมการเล่ือนขัน้เงินเดือนข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั และเพิม่ค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า ซ่ึงส าหรับผลการพิจารณา
เล่ือนขัน้เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงใหม่และเพิม่ค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ านัน้ หากข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัหรือลูกจ้างประจ าผู้ใด
ประสงค์จะโต้แย้งให้โต้แย้งต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่ ภายใน 30 วนั
นับแต่ได้รับทราบค าส่ังฯ ซ่ึงกระบวนการ
ทัง้หมดเป็นไปเพือ่ให้เกิดความโปร่งใสและ
เป็นธรรม



มิติที่ 2 : การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต
ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
47) แต่งต้ังผู้ทรงคุณวฒิุในก.จ.จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินการสรรหาบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งต่างๆในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวดัเชียงใหม่

- - - - - กองการเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒิุทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง
เป็นก.จ.จ.เฃียงใหม่เป็นผู้ทรงคุณวฒิุในสังคม
ซ่ึงปฏิบัติหน้าทีต่ามทีไ่ด้รับการแต่งต้ังในการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล อาทิ การคัดเลือก สอบ
คัดเลือก การสรรหาบุคคลเข้าสู่ต าแหน่ง การ
ย้าย การโอนฯขององค์การบริหารส่วนจังหวดั
เชียงใหม่ทุกคร้ัง ซ่ึงท าให้การบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวดั
เชียงใหม่ ได้มีการพิจารณากล่ันกรอง เพือ่ให้
เกิดการโปร่งใสและเป็นธรรม ครอบคลุมทุก
ประเด็นอย่างรอบด้าน

ส่วนที ่2

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามมิติ โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
   หน่วยงาน     
 ที่รบัผิดชอบ

             หมายเหตุ              
(รายละเอียดที่ส าคัญ)



มิติที่ 2 : การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต
ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
48) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวดัเชียงใหม่

- - - - - กองการเจ้าหน้าที่

(พ.ศ. 2560 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
   หน่วยงาน     
 ที่รบัผิดชอบ

ส่วนที ่2

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี

การบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่ อาทิ การเล่ือน
ระดับ  การเล่ือนขัน้เงินเดือน การแต่งต้ัง 
การโอน  ย้าย การก าหนดต าแหน่งได้รับการ
พิจารณา กล่ัน กรองอย่างครอบคลุมรอบ
ด้านจากคณะอนุ กรรมการฯ ซ่ึง
คณะอนุกรรมการฯได้รับการแต่งต้ังตาม
ประกาศก.จ.จ.เชียงใหม่ เร่ือง แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคล
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั
เชียงใหม่ลงวนัที ่16 มกราคม 2560 มี
องค์ประกอบส่วนหนึง่เป็นผู้ทรงคุณวฒิุใน
สังคมคณะอนุกรรมการฯดังกล่าวมีอ านาจ
หน้าทีพ่ิจารณากล่ันกรองเร่ืองเกีย่วกับการ
นบริหารงานบุคคลข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวดัเชียงใหม่ก่อนน าเสนอต่อ
คณะกรรมการ ก.จ.จ.เชียงใหม่พิจารณาให้
ความเห็นชอบ

             หมายเหตุ              
(รายละเอียดที่ส าคัญ)

ภารกิจตามมิติ



มิติที่ 2 : การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต
ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
2.2.2 สรา้งความโปรง่ใส่ในการบรหิารการเงนิ งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรพัย์สินของทางราชการ โดยยึดถือ
และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง
อย่างเครง่ครดั

49) กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงใหม่ อาทิ
      49.1 การประกาศเผยแพร่การจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ระยะเวลาตามทีก่ฎหมายของแต่ละหน่วยงานก าหนด
      49.2 การประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการ
      49.3 การประกาศวธิกีารค านวณราคากลางของแต่ละโครงการ
      49.4 การประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานทีม่ีสิทธไิด้รับการ
คัดเลือกแต่ละโครงการ
      49.5 การรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการพร้อมระบุ
วธิกีารจัดซ้ือจัดจ้างและเหตุผลทีใ่ช้ในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

- - - - - กองพัสดุฯ

50) การแต่งต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน - - - - - กองคลัง

51) การแต่งต้ังคณะกรรมการเบิกจ่ายเงิน - - - - - กองคลัง

52) การประเมินประสิทธภิาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (LPA) - - - - - ส านักปลัดฯ

53) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment-ITA)

- - - - - กองการเจ้าหน้าที่

54) การเข้ารับการตรวจประเมินตามตัวชี้วดัต่างๆ - - - - - ทุกส่วนราชการ

ส่วนที ่2

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี

เปน็กรอบในการควบคุมการท างาน และมีการ
แสดงเอกสารหลักฐานในการท างานของ
บคุลากรตามอ านาจ หน้าที่ และระเบยีบ
กฎหมายต่างๆที่ดเกี่ยวข้อง ประกอบตัวชี้วดั
ต่างๆดังนั้นการผ่านเกณฑ์การประเมินในมิติที่
เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส,การปฏบิติัตาม
ระเบยีบของทางราชการ การไม่กระท าการอัน
เปน็การขัดกันแหง่ผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ย่อมสะท้อนใหเ้หน็ถึงการ
มีจิตส านึกของบคุลากรในระดับหนึ่ง

(พ.ศ. 2560 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามมิติ โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
   หน่วยงาน     
 ที่รบัผิดชอบ

             หมายเหตุ              
(รายละเอียดที่ส าคัญ)



มิติที่ 2 : การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต
ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

55) การแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนและงบประมาณ - - - - - กองแผนฯ

56)  การแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนการ
พัฒนาการศึกษาส่ีปีไปสู่การปฏิบัติ

- - - - - รร.ในสังกัดฯ การแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการน าแผนการพัฒนาการศึกษา 
 ส่ีปีไปสู่การปฏิบัติโดยให้ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการฯ ใน
การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ

2.2.3 สรา้งความโปรง่ใสในการให้บรกิารสาธารณะ/บรกิาร
ประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไม่เลือกปฏิบัติ

57) โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขัน้ตอนการท างาน 
โครงการศูนย์บริการท างาน โครงการศูนย์บริการประชาชน อบจ.       
เขตเหนือ ในพืน้ที ่อ าเภอแม่อาย อ าเภอฝาง อ าเภอไชยปราการ อ าเภอ
เชียงดาว และอ าเภอเวยีงแหง

- - - - - ส านักการช่าง

58) โครงการปรับปรุงพัฒนาแผนทีภ่าษีและระบบสารสนเทศโปรแกรม
การรับช าระภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและการพัฒนาโปรแกรมต่อเนือ่ง

50,000         50,000         50,000         50,000         50,000        กองคลัง

59) การจัดให้ระบบบัตรคิวในการช าระค่าธรรมเนียมภาษีฯ และรายได้
ต่างๆ

- - - - - กองคลัง

60) โครงการจ้างทีป่รึกษาส ารวจความ พึงพอใจของผู้รับบริการ
350,000       350,000       350,000       350,000       350,000      กองการเจ้าหน้าที่

61) การจัดท าส าเนากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ แนวทางการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ ทีเ่ป็นกรอบในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าทีข่องแต่
ละส่วนราชการ รวมทัง้ประมวลจริยธรรมและเจตจ านงและนโยบายการ
บริหารงานด้วยความสุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดั

- - - - - ทุกส่วนราชการ

ส่วนที ่2

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี

โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
   หน่วยงาน     
 ที่รบัผิดชอบ

             หมายเหตุ              
(รายละเอียดที่ส าคัญ)

(พ.ศ. 2560 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามมิติ



มิติที่ 2 : การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต
ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขัน้ตอนและระยะเวลาการด าเนินการ
เก่ียวกับการบรกิารประชาชนรายละเอียดที่เก่ียวข้องในแต่ละขัน้ตอน
 เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครอืข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

62) โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขัน้ตอนการท างาน 
โครงการศูนย์บริการท างาน โครงการศูนย์บริการประชาชน อบจ.       
เขตเหนือ ในพืน้ที ่อ าเภอแม่อาย อ าเภอฝาง อ าเภอไชยปราการ         
  อ าเภอเชียงดาว และอ าเภอเวยีงแหง

- - - - - ส านักการช่าง 1. มีงานบริการ ได้แก่ รถกวาดดูดฝุ่น, 
สนับสนุนน้ า, อุปโภคบริโภค, ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง, ขุกลอกแหล่งน้ า, บริการเคร่ืองสูบน้ า
ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง, ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย, รับเร่ืองราวร้องทุกข์     
 2. ผลเชิงรูปธรรม คือ นกจากลดขัน้ตอน
และระยะเวลาแล้ว ประชาชนยังได้รับความ
สะดวกและเท่าเทียม พืน้ทีห่่างไกลไม่
จ าเป็นต้องมาส านักงานอบจ.ชม.อีกต่อไป

63) การจัดท าแผนผังแสดงการลดขัน้ตอนและระยะเวลาตามโครงการ
ให้บริการดูดส่ิงปฏิกูลทีอุ่ดตันตามท่อระบายน้ า

- - - - - ส านักการช่าง ช่วยให้การให้บริการประชาชนมีความโปร่งใส
 เท่าเทียมและลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
 ติดต้ังในพืน้ทีลุ่่มต่ า เช่น เขตเทศบาลต าบล
แม่ปูคา เป็นต้น

64) การจัดท าแผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการยืน่
ช าระภาษี

- - - - - กองคลัง

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสัง่ อนุญาต 
อนุมัติปฏิบัติราชการแทนหรอืการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

65) การมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทน หรือรักษาราชการแทน - - - - - กองการเจ้าหน้าที่
66) ค าส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่ ที ่1858/2555 เร่ือง 
แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่

- - - - -
กองคลัง

67) มอบอ านาจให้หัวหน้าฝ่ายการเงินปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการ
กองคลัง

- - - - - กองคลัง

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจหน้าทีใ่ห้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี่

(พ.ศ. 2560 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามมิติ โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
   หน่วยงาน     
 ที่รบัผิดชอบ

             หมายเหตุ              
(รายละเอียดที่ส าคัญ)

ส่วนที ่2

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี



มิติที่ 2 : การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต
ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

68) มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทนปฏิบัติ
ราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่

- - - - - ส านักการศึกษาฯ

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่มีความซ่ือสัตย์ สุจรติ
 มีคุณธรรม จรยิธรรม
69) กิจกรรมการคัดเลือกเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง “ผู้ทีส่มควรได้รับการยกย่อง” (กรณี
ประพฤติตนได้เหมาะสมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม)่

- - - - - กองการเจ้าหน้าที่ เป็นกิจกรรมทีด่ าเนินการทุกปีโดยไม่ใช้
งบประมาณ

70) โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูตามมาตรฐานวชิาชีพครู  ไม่มีการด าเนินการ 20,000 20,000 20,000 20,000  รร.บ้านศาลา จัดท ามาตรฐานจูงใจ ปรับระบบการสรรหา 
คัดกรอง และพัฒนาครูรวมถึงเสริมสร้าง
จรรยาบรรณและการยกย่องเชิดชูครูเก่ง ครู
ดีครูผู้น า/อาสา ของท้องถิน่ เพือ่เป็นต้นแบบ
และขยายผลไปสู่ครูและสังคมทัว่ไป

71)  โครงการวนัเด็กแห่งชาติ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ส านักการศึกษาฯ จัดใหม้ีพธิมีอบเกียรติบตัรใหแ้ก่เด็กดีเด่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่  นิทรรศการ
 การแสดงการสาธติ การประกวดทักษะ
ความสามารถของเด็ก กิจกรรมการแสดงและ
กิจกรรมตอบค าถามบนเวที บธูกิจกรรมต่าง ๆ 
อีกมากมายภายในงานเพือ่เปน็การส่งเสริมการ
พฒันาของเด็กและเยาวชนในจังหวดัเชียงใหม่

72) มอบเกียรติบัตรผู้ประกอบการโรงแรม - - - - - กองคลัง

73)  โครงการวนัเยาวชนแห่งชาติ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ส านักการศึกษาฯ จัดใหม้ีพธิมีอบเกียรติบตัรใหแ้ก่เยาวชนดีเด่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่  นิทรรศการ
 การแสดงการสาธติ การประกวดทักษะ
ความสามารถของเด็ก  กิจกรรมการแสดงและ
กิจกรรมตอบค าถามบนเวที บธูกิจกรรมต่าง ๆ 
อีกมากมายภายในงาน เพือ่เปน็การส่งเสริมการ
พฒันาของเด็กและเยาวชนในจังหวดัเชียงใหม่

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนิน
กิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นทีป่ระจักษ์

ภารกิจตามมิติ โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
   หน่วยงาน     
 ที่รบัผิดชอบ

             หมายเหตุ              
(รายละเอียดที่ส าคัญ)

ส่วนที ่2

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่



มิติที่ 2 : การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต
ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือ
กิจการสาธารณะของท้องถ่ิน
74)  โครงการอบรม เสวนา "ฮ่ายพะญา่ล้านนา ครูภูมิปัญญาอ าเภอ
สารภี"

250,000 - - - - ส านักการศึกษาฯ เชิดครูภูมิปัญญาของจังหวดัเชียงใหม่    
จ านวน 700 คน ทัง้ 25 อ าเภอ มาร่วม
ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษาของอบจ.ชม. พร้อมมอบบวฒิุบัตร
ยกย่องเชิดช"ูครูภูมิปัญญา" อย่างสมเกียรติ

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

-

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต

2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจรติ มีคุณธรรม จรยิธรรม และ
การบรหิารราชการการกิจการบ้านเมืองที่ดี

75) การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามสายการบังคับบัญชาและ
การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามสายการบังคับบัญชา

- - - - - กองการเจ้าหน้าที่

76) การประกาศเผยแพร่ และบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวดัและข้าราชการการเมืองท้องถิน่ฝ่ายบริหาร 
และฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั

- - - - - กองการเจ้าหน้าที่

ส่วนที ่2

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามมิติ โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
   หน่วยงาน     
 ที่รบัผิดชอบ

             หมายเหตุ              
(รายละเอียดที่ส าคัญ)



มิติที่ 2 : การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต
ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

2.5.2 มีการให้ความรว่มมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัดอ าเภอที่
ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

77) การประสานงานกับส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวดัเชียงใหม่ใน
การเข้าตรวจสอบงบการเงินประจ าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวดั
เชียงใหม่ โดยมีคณะเจ้าหน้าทีจ่ากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน มา
ด าเนินการตรวจสอบทางด้านการเงินการคลัง เกีย่วกับความถูกต้อง
ของเอกสารทางด้านรายรับ และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
ตรวจสอบการถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินและตรวจสอบการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพือ่ท าการรับรองความถูกต้อง งบการเงิน
ประจ าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่

- - - - - กองคลัง

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รบัผิดชอบด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรอ้งเรยีนกล่าวหาบุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ

78) การบริหารจัดการศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวดั
เชียงใหม่

- - - - - ส านักปลัดฯ

79) การแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวดั

- - - - -   ส านักปลัดฯ, 
กองการเจ้าหน้าที่

80) การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการทีม่ีหน้าทีรั่บผิดชอบ ได้แก่       
ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
รับผิดชอบกรณีกระท าการละเมิดฯ และฝ่ายวนิัยและและส่งเสริม
คุณธรรม กองการเจ้าหน้าที ่รับผิดชอบกรณีการกระท าผิดวนิัยฯ เพือ่
ด าเนินการให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วข้องก าหนด

- - - - -  ส านักปลัดฯ, 
กองการเจ้าหน้าที่

ส่วนที ่2

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามมิติ โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
   หน่วยงาน     
 ที่รบัผิดชอบ

             หมายเหตุ              
(รายละเอียดที่ส าคัญ)



มติทิี ่3 : การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน
ป ี2560  ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

3.1.1 จดัให้มีศูนยข์้อมูลข่าวสารตามกฎหมายวา่ดว้ยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ

81) การบริหารจดัการศูนยข์อ้มลูขา่วสารขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดัเชยีงใหม ่และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการ
ขอ้มลูขา่วสารแกป่ระชาชน

- - - - - ส านักปลัดฯ

82) มาตรการก าหนดผู้มหีน้าที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธศู์นย์
ขอ้มลูขา่วสารขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

- - - - - ส านักปลัดฯ

83) อ านวยความสะดวกและรับผิดชอบเร่ืองดับเพลิงกรณีเหตุเพลิงไหม้ - - - - - ส านักการชา่ง

84) ศูนยข์อ้มลูสารสนเทศเพื่อการปฏรูิปการศึกษาจงัหวดัเชยีงใหม่ - - - - - ส านักการศึกษาฯ

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบคุคล
การบริหารงบประมาณ การเงิน การจดัหาพัสด ุการค านวณราคา
กลาง รายงานผลการปฏบิตังิาน เปน็ไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารที่
กฎหมาย ระเบยีบ กฎข้อบงัคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินตอ้งเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้

85)  การเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารที่ต้องเผยแพร่ตามที่กฎหมายก าหนด
ผ่านศูนยข์อ้มลูขา่วสารของทางราชการ

- - - - - ส านักปลัดฯ

86)  โครงการประชมุผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการเครือขา่ยผู้ปกครอง

 ไมม่งีบประมาณ 50,000 50,000 50,000 50,000 โรงเรียนในสังกดั จดัประชมุผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะกรรมเครือขา่ยผู้ปกครอง
ชี้แจงการด าเนินงานของโรงเรียน

87) การเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารเกี่ยวกบัสรรหาบุคลากร - - - - - ส านักปลัดฯ, 
กองการ
เจา้หน้าที่

เผยแพร่ทางการติดประกาศ, เวบ็ไซต์

ส่วนที่ 2

ภารกิจตามมิติ โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
   หน่วยงาน   
   ที่รับผิดชอบ

             หมายเหต ุ             
(รายละเอียดที่ส าคัญ)

แผนปฏบิตักิารปอ้งกันการทจุริต 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่

3.1 จดัให้มแีละเผยแพร่ขอ้มลู
ขา่วสารในชอ่งทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มส่ีวนร่วม
ตรวจสอบการปฏบิัติหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน



มติทิี ่3 : การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน
ป ี2560  ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

88) กจิกรรมการเปิดเผยขอ้มลูการจดัซ้ือจดัจา้งขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัเชยีงใหม ่อาทิ
      88.1 การประกาศเผยแพร่การจดัซ้ือจดัจา้งแต่ละโครงการ
ล่วงหน้าไมน่้อยกวา่ระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละหน่วยงานก าหนด
      88.2 การประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
ตัดสินผลการจดัซ้ือจดัจา้งแต่ละโครงการ
      88.3 การประกาศวธิกีารค านวณราคากลางของแต่ละโครงการ
      88.4 การประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มสิีทธไิด้รับการ
คัดเลือกแต่ละโครงการ
      88.5 การรายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้งแต่ละโครงการพร้อมระบุ
วธิกีารจดัซ้ือจดัจา้งและเหตุผลที่ใชใ้นการตัดสินผลการจดัซ้ือจดัจา้ง

- - - - - กองพัสดุ

89) กจิกรรมเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เชยีงใหมด้่านการบริหารงานบุคคล, การบริหารงบประมาณ, การเงิน, 
การพัสดุ, การรายงานผลการปฏบิัติงาน ฯลฯ ผ่านทาง Website

- - - - - กองแผนฯ

90) โครงการจดัท ารายงานประจ าปี 2559 ของ องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัเชยีงใหม่

       100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 ส านักปลัดฯ

3.1.3 มีการปดิประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการปฏบิตัิ
ราชการที่เปน็ประโยชน์กับการทีสว่นร่วมตรวจสอบของประชาชน

91) กจิกรรมเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เชยีงใหมด้่านการบริหารงานบุคคล, การบริหารงบประมาณ, การเงิน, 
การพัสดุ, การรายงานผลการปฏบิัติงาน ฯลฯ ผ่านทาง Website

- - - - - กองแผนฯ

92) การติดประกาศของทางราชการ ณ บอร์ดประชาสัมพันธอ์งค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

- - - - - ทุกส่วนราชการ

93) การเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารที่ต้องเผยแพร่ตามที่กฎหมายก าหนด
ผ่านศูนยข์อ้มลูขา่วสารของทางราชการ

- - - - - ส านักปลัดฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่

ภารกิจตามมิติ โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
   หน่วยงาน   
   ที่รับผิดชอบ

             หมายเหต ุ             
(รายละเอียดที่ส าคัญ)

ส่วนที่ 2

แผนปฏบิตักิารปอ้งกันการทจุริต 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564 )



มติทิี ่3 : การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน
ป ี2560  ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

3.2 การรับฟังความคิดเห็น  
การรับและตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกขข์องประชาชน

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนิน
กิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน โดยเฉพาะ
การด าเนินการที่จะมีผลกระทบตอ่ความเปน็อยู่ และสขุอนามัยของ
ประชาชนในท้องถ่ิน

94) การจดัต้ังศูนยด์ ารงธรรม องค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่ - - - - - ส านักปลัดฯ
95) โครงการจดัท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่ 500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       กองแผนฯ

96) โครงการประสานการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจงัหวดัเชยีงใหม่ 500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       กองแผนฯ

97)  ประกาศจงัหวดัเชยีงใหม ่เร่ือง แต่งต้ังคณะปฏรูิปการศึกษา
จงัหวดัเชยีงใหม ่(ภาคีเชยีงใหมเ่พื่อการปฏรูิปการศึกษา)

- - - - - ส านักการศึกษาฯ

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนให้ท้องถ่ินสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์
ไดโ้ดยสะดวก
98) การจดัท าแผนผังเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบขั้นตอนและ
ระยะเวลาการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน (กรณีไมเ่กนิ 15  วนั)

- - - - - ส านักปลัดฯ

99) การจดัท าแผนผังเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบขั้นตอนและ
ระยะเวลาการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน (กรณีเกนิ  15  วนั)

- - - - - ส านักปลัดฯ

100) ศูนยด์ ารงธรรม องค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่ - - - - - ส านักปลัดฯ
101) การแต่งต้ังเจา้หน้าที่ผู้ดูแลตู้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน - - - - - ส านักปลัดฯ

102) กล่องรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกขแ์ละขอ้เสนอแนะองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

- - - - - ส านักปลัดฯ

103) กจิกรรมการรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข ์ของประชาชนผ่านทาง
กระดานร้องเรียนของเวบ็ไซต์องค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

- - - - - กองแผนฯ

ส่วนที่ 2

แผนปฏบิตักิารปอ้งกันการทจุริต 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่

ภารกิจตามมิติ โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
   หน่วยงาน   
   ที่รับผิดชอบ

             หมายเหต ุ             
(รายละเอียดที่ส าคัญ)



มติทิี ่3 : การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน
ป ี2560  ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

3.2.3 มีรายงานหรือแจง้เปน็ลายลกัษณอั์กษรให้ประชาชน           
 ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไดท้ราบถึงการไดร้ับเรือ่ง ระยะเวลา และ      
 ผลการด าเนินการเก่ียวกับเรือ่งร้องเรียน/ร้องทุกข์

104) ตัวอยา่งของฝ่ายนิติการฯ ส านักปลัดฯ (กรณีร้องเรียนเร่ืองอื่นๆ) - - - - - ส านักปลัดฯ

105) การจดัต้ังศูนยด์ ารงธรรมขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่ - - - - - ส านักปลัดฯ
106) เวบ็ไซต์ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่ - - - - - ส านักปลัดฯ

107) กล่องรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกขแ์ละขอ้เสนอแนะองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

- - - - - ส านักปลัดฯ

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการจดัท าแผนพัฒนาการ
จดัท างบประมาณ
108) โครงการจดัท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่ 500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       กองแผนฯ
109) โครงการประสานการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจงัหวดัเชยีงใหม่ 500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       กองแผนฯ
110) โครงการเพิ่มประสิทธภิาพในการจดัท าขอ้บัญญัติงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

300,000       300,000       300,000       300,000       300,000       กองแผนฯ

111)  การจดัท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เชยีงใหม่

- - - - - ส านักการศึกษาฯ มกีารคัดเลือกภาคเอกชนและประชาชนมา
เป็นผู้ทรงคุณวฒิุในคณะกรรมการการศึกษา
ของ อบจ.เชยีงใหม่

3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการจดัหาพัสดุ

112) ประชาชนมส่ีวนร่วมในการตรวจรับงานจา้ง ที่ปรึกษาโครงการ 
ขบัเคล่ือนเมอืงเชยีงใหม ่เป็นเครือขา่ยเมอืงวฒันธรรม สร้างสรรค์ ของ
องค์การยเูนสโก ้(สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน : Craft And Folk
 Art) ปีงบประมาณ 2560

- - - - - กองพัสดุ

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกจิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 2

แผนปฏบิตักิารปอ้งกันการทจุริต 5 ปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่

ภารกิจตามมิติ โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
   หน่วยงาน   
   ที่รับผิดชอบ

             หมายเหต ุ             
(รายละเอียดที่ส าคัญ)

(พ.ศ. 2560 - 2564 )



มติทิี ่3 : การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน
ป ี2560  ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีสว่นร่วมตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏบิตังิาน
113) โครงการจดัจา้งที่ปรึกษาติดตามและประเมนิผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       กองแผนฯ    -ผู้น าท้องถิ่น ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่
ด าเนินการเขา้ร่วมติดตามประเมนิผลฯ พร้อม
ให้ขอ้เสนอแนะ ปัญหาอปุสรรค ในการ
ด าเนินงานแกค่ณะกรรมการติดตามและ
ประเมนิผลฯ เพื่อน าผลงานมาปรับปรุงการ
ให้บริการที่มปีระสิทธภิาพยิ่งขึ้นไป

114)  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมนิการปฏรูิปการศึกษา
เชยีงใหม่

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักการศึกษาฯ มกีารคัดเลือกภาคเอกชนและประชาชนมา
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมนิการ
ปฏรูิปการศึกษาเชยีงใหม่

ส่วนที่ 2

แผนปฏบิตักิารปอ้งกันการทจุริต 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่

ภารกิจตามมิติ โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
   หน่วยงาน   
   ที่รับผิดชอบ

             หมายเหต ุ             
(รายละเอียดที่ส าคัญ)



มิติที่ 4 : การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้    
ผู้ก ากับดูแล

115) องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่ ได้ด าเนินการจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน วา่ด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ข้อ5)

- - - - - หน่วยตรวจสอบฯ

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้
มีการจัดท าแผนการปรบัปรงุหรอืบรหิารความเสีย่ง และรายงานผล
การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรบัปรงุควบคุมภายในให้ผู้
ก ากับดูแล

116) องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่ ได้ด าเนินการจัดท าการ
ติดตามประเมินผลและรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินวา่ด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ข้อ6)

- - - - - หน่วยตรวจสอบฯ

4.2.1 ส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วนรว่มตรวจสอบ ก าชับ ดูแลการ
บรหิารงานบุคคล เก่ียวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง

117) แต่งต้ังผู้ทรงคุณวฒิุในก.จ.จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งต่างๆในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่

- - - - - กองการเจ้าหน้าที่

ภารกิจตามมิติ โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
   หน่วยงาน     
 ที่รบัผิดชอบ

ส่วนที ่2

             หมายเหตุ              
(รายละเอียดที่ส าคัญ)

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามทีค่ณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางทีส่ามารถ
ด าเนินการได้

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒิุทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง
เป็นก.จ.จ.เฃียงใหม่เป็นผู้ทรงคุณวฒิุในสังคม
ซ่ึงปฏิบัติหน้าทีต่ามทีไ่ด้รับการแต่งต้ังในการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล อาทิ การคัดเลือก สอบ
คัดเลือก การสรรหาบุคคลเข้าสู่ต าแหน่ง การ
ย้าย การโอนฯขององค์การบริหารส่วนจังหวดั
เชียงใหม่ทุกคร้ัง ซ่ึงท าให้การบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวดั
เชียงใหม่ ได้มีการพิจารณากล่ันกรอง เพือ่ให้
เกิดการโปร่งใสและเป็นธรรม ครอบคลุมทุก
ประเด็นอย่างรอบด้าน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนจัหวัดเชียงใหม่



มิติที่ 4 : การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

118) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวดัเชียงใหม่

- - - - - กองการเจ้าหน้าที่ การบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่ อาทิ การเล่ือน
ระดับ การเล่ือนขัน้เงินเดือน การแต่งต้ัง การ
โอน ย้าย การก าหนดต าแหน่งได้รับการ
พิจารณากล่ันกรองอย่างครอบคลุมรอบด้าน 
จากคณะอนุกรรมการฯ ซ่ึงคณะอนุกรรมการ
ฯได้รับการแต่งต้ังตามประกาศก.จ.จ.
เชียงใหม่ เร่ือง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการด้าน
การบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่ ลงวนัที ่16 
มกราคม 2560 มีองค์ประกอบส่วนหนึง่
เป็นผู้ทรงคุณวฒิุในสังคม คณะอนุกรรมการ
ฯดังกล่าวมีอ านาจหน้าทีพ่ิจารณากล่ันกรอง
เร่ืองเกีย่วกับการนบริหารงานบุคคล
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่
ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการก.จ.จ.
เชียงใหม่พิจารณาให้ความเห็นชอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนจัหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามมิติ โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
   หน่วยงาน     
 ที่รบัผิดชอบ

             หมายเหตุ              
(รายละเอียดที่ส าคัญ)

ส่วนที ่2



มิติที่ 4 : การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

119)  การแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน า
แผนการพัฒนาการศึกษาส่ีปีไปสู่การปฏิบัติ

- - - - - รร.ในสังกัดฯ การแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการน าแผนการพัฒนาการศึกษา 
 ส่ีปีไปสู่การปฏิบัติโดยให้ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการฯ ใน
การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ

4.2.2 ส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วนรว่มตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บรหิารงบประมาณ การรบั-จ่ายเงนิ การหาประโยชน์จากทรพัย์สิน
ของทางราชการ

120) กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธง์านประจ าปี ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซ้ือจัดจ้าง การรายงานฐานะทางการเงิน-การคลัง การแจ้ง
รายงานการจัดซ้ือจัดจ้าง การก าหนดขัน้ตอนระยะเวลาเพือ่เสนอ
รายงานตามภารกิจหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่ ผ่าน
ช่องทางของเวบ็ไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่

- - - - - กองแผนฯ

121) เผยแพร่ข้อมูลงบการเงินประจ าเดือน และประจ าปี ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่ ทางเวบ็ไซต์ (Web site) ของฝ่ายเร่งรัด
จัดเก็บรายได้ กองคลัง และเวบ็ไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวดั
เชียงใหม่

- - - - -     กองแผนฯ    
กองคลัง

122) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่ เห็นชอบร่างข้อบัญญติั
 องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ โดย
มีการเชิญประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ

- - - - - กองกิจการสภาฯ

123) แต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนในสังกัด - - - - - ส านักการศึกษาฯ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี

โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
   หน่วยงาน     
 ที่รบัผิดชอบ

             หมายเหตุ              
(รายละเอียดที่ส าคัญ)

ส่วนที ่2

(พ.ศ. 2560 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนจัหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามมิติ



มิติที่ 4 : การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

4.2.3 ส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วนรว่มตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
จัดหาพัสดุ

124) ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง ทีป่รึกษาโครงการ 
ขับเคล่ือเมืองเชียงใหม่ เป็นเครือข่ายเมืองวฒันธรรม สร้างสรรค์ ของ
องค์การยูเนสโก้ (สาขาหัตถกรรมและศิลปะพืน้บ้าน : Craft And Folk
 Art) ปีงบประมาณ 2560

- - - - - กองพัสดุ

125) จัดท าสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างผ่านเวบ็ไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงใหม่

- - - - - กองพัสดุ

๔.๓ การส่งเสรมิบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน

4.3.1 ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่
เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้

126) โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองกิจการสภาฯ

  -  สัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวดับริบทแห่ง         
การเปล่ียนแปลง (โครงการย่อย)

191,220 - - - -

4.3.2 ส่งเสรมิสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบรหิารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

127) การแต่งต้ังคณะกรรมการสภาฯ - - - - - กองกิจการสภาฯ
128) การแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่างๆ ทีม่ีสมาชิกสภาฯเป็น
องค์ประกอบ

- - - - - กองกิจการสภาฯ
เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิน่มี
บทบาทมากยิง่ขึน้ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารฯ

โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
   หน่วยงาน     
 ที่รบัผิดชอบ

             หมายเหตุ              
(รายละเอียดที่ส าคัญ)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนจัหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามมิติ

ส่วนที ่2



มิติที่ 4 : การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

4.4.1 ส่งเสรมิให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจรติ
129) โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายเพือ่แก้ไขปัญหาและส่งเสริม
ในการพัฒนาท้องถิน่ (Clinic Center) องค์การบริหารส่วนจังหวดั
เชียงใหม่

3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000   3,000,000  กองแผนฯ

   129.1) โครงการอบรมสัมมนาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพือ่
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่

342,000       - - - -

130) การบริหารจัดการศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวดั
เชียงใหม่

- - - - - ส านักปลัดฯ

131) การแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดั

- - - - -   ส านักปลัดฯ, 
กองการเจ้าหน้าที่

132) การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการทีม่ีหน้าทีรั่บผิดชอบ ได้แก่     
  ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
รับผิดชอบกรณีกระท าการละเมิดฯ และฝ่ายวนิัยและและส่งเสริม
คุณธรรม กองการเจ้าหน้าที ่รับผิดชอบกรณีการกระท าผิดวนิัยฯ เพือ่
ด าเนินการให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วข้องก าหนด

- - - - - ส านักปลัดฯ, 
กองการเจ้าหน้าที่

133) การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
จังหวดัเชียงใหม่ และมอบหมายหน้าทีค่วามรับผิดชอบในการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

- - - - - ส านักปลัดฯ

134) มาตรการก าหนดผู้มีหน้าทีรั่บผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่

- - - - - ส านักปลัดฯ

135) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีต้่องเผยแพร่ตามทีก่ฎหมายก าหนด
ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

- - - - - ส านักปลัดฯ

136) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับสรรหาบุคลากร - - - - - กองการเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ทางการติดประกาศ, เวบ็ไซต์

มีการเชิญผู้แทนภาคประชาชนและภาคส่วน
ต่างๆทางราชการทีเ่กีย่วข้องเป็นกลุ่มหมาย
เพือ่ขยายแนวความคิดและเพือ่ร่วมเป็น
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต

ส่วนที ่2

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564 )

๔.๔ เสรมิพลังการมีส่วนรว่ม
ของชุมชน (Community) 

และบรูณาการทุกภาคส่วน 
เพ่ือต่อต้านการทุจรติ

องค์การบริหารส่วนจัหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามมิติ โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
   หน่วยงาน     
 ที่รบัผิดชอบ

             หมายเหตุ              
(รายละเอียดที่ส าคัญ)



มิติที่ 4 : การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

137) การเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง อาทิ
      137.1 การประกาศเผยแพร่การจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ระยะเวลาตามทีก่ฎหมายของแต่ละหน่วยงานก าหนด
      137.2 การประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการ
      137.3 การประกาศวธิกีารค านวณราคากลางของแต่ละโครงการ
      137.4 การประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานทีม่ีสิทธไิด้รับการ
คัดเลือกแต่ละโครงการ
      137.5 การรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการพร้อมระบุ
วธิกีารจัดซ้ือจัดจ้างและเหตุผลทีใ่ช้ในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

- - - - - กองพัสดุ

138) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวดั
เชียงใหม่ด้านการบริหารงานบุคคล, การบริหารงบประมาณ, การเงิน, 
การพัสดุ, การรายงานผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ ผ่านทาง Website

- - - - - กองแผนฯ

139) โครงการจัดท ารายงานประจ าปี 2559 ของ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงใหม่

       100,000        100,000        100,000       100,000      100,000 ส านักปลัดฯ

140) การติดประกาศของทางราชการ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่

- - - - - ทุกส่วนราชการ

4.4.2 บูรณการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจรติ
141) โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายเพือ่แก้ไขปัญหาและส่งเสริม
ในการพัฒนาท้องถิน่ (Clinic Center) องค์การบริหารส่วนจังหวดั
เชียงใหม่

3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000   3,000,000  กองแผนฯ

   141.1) โครงการอบรมสัมมนาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพือ่
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่

342,000       - - - -

142)  ประกาศจังหวดัเชียงใหม่ เร่ือง แต่งต้ังคณะปฏิรูปการศึกษา
จังหวดัเชียงใหม่ (ภาคีเชียงใหม่เพือ่การปฏิรูปการศึกษา)

- - - - - ส านักการศึกษาฯ

143)  แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ - - - - - ส านักการศึกษาฯ

   หน่วยงาน     
 ที่รบัผิดชอบ

             หมายเหตุ              
(รายละเอียดที่ส าคัญ)

มีการเชิญผู้แทนภาคประชาชนและภาคส่วน
ต่างๆทางราชการทีเ่กีย่วข้องเป็นกลุ่มหมาย
เพือ่ขยายแนวความคิดและเพือ่ร่วมเป็น
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต

ส่วนที ่2

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนจัหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามมิติ โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
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