แผนปฏิบัติการเพื่อการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดพะเยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สานักงานจังหวัดพะเยา

แผนปฏิบัติการเพื่อการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดพะเยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. หลักการและเหตุผล
จังหวัดพะเยาให้ความสาคัญกับมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ตามมาตรการของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามให้เกิดเป็นรูปธรรม จึงได้มี
การทบทวนและวิเคราะห์ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของจังหวัดและผลการ
ด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ภ าครั ฐ ของจั ง หวั ด โดยพิ จ ารณาถึ ง
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ และปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากดการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบั ติการฯ ปีที่ผ่านมาโดยน าหลักธรรมาภิบาล เป็นหลักการบริหารจัดการที่ดี มีการปรับวิธีคิด
วิธีการบริหารใหม่ โดยมีเจตนารมณ์ให้ทุกคน ทุกฝ่ายร่วมกันคิด ร่วมกันทา ร่วมกันจัดการ ร่วมกันรับผิดชอบ
แก้ปัญหา พัฒนาไปสู่ความมั่นคง ความสงบ สันติสุข มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและก้าวไกล ธรรมาภิบาล จึงตั้งอยู่
บนรากฐานของความถูกต้อง ดีงาม มั่นคง หรือธรรมาธิปไตยที่มุ่งให้สั งคมเข้ามามีส่ วนร่วมในการคิด การ
บริหาร จัดการ ปรับวัฒนธรรมขององค์การใหม่ โดยทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม ภาครัฐ ต้องปฏิรูป
บทบาทหน้าที่โครงสร้าง และกระบวนการทางานให้สามารถบริหารทรัพยากรของสังคมอย่างโปร่งใส ซื่อตรง
สร้างความตระหนักสานึกตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคลถึงระดับ กลุ่มประชาสังคมในเรื่ องของสิทธิหน้าที่และความ
รับ ผิ ดชอบต่อตนเองและสาธารณะทั้งในทางเศรษฐกิจสั งคม และการเมือง เพื่อเป็นพลั งของประเทศที่มี
คุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของการสร้างกลไกการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีหรือ
ธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นและทานุบารุงรักษาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป
การจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดพะเยา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดาเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของหน่วยงานในจังหวัดพะเยา โดยได้ดาเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และเพื่อ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนโยบายสาคัญและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการจัดทา
แผนปฏิบัติการเพื่อการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จังหวัดพะเยาได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดส่งโครงการ/แผนการดาเนินงาน/กิจกรรมด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตนเองที่สนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ช าติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

-2วิสัยทัศน์
“มี วิ นั ย สร้ า งความโปร่ ง ใส ยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรม บริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ร่ ว มป้ อ งกั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
พันธกิจ
1. เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ให้กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการยึดหลักธรรมาภิบาล
2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้กับเจ้าหน้าที่
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของส่วนราชการภายในจังหวัด ให้มีความโปร่งใส และเป็นธรรม
2. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อ
ประชาชน
3. เพื่อส่งเสริมให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติ
4. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์
ข้ า ราชการ และเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในจั ง หวั ด พะเยามี ค วามตระหนั ก และให้ ค วามส าคั ญ ของการ
ดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒.ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - 2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐจังหวัด พะเยา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๖๐– 2564)ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริต ให้แก่หน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล โดย
มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ รวมทั้ง
การรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบที่จะเป็นกลไกใน
การแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็ นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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1. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
1.1 ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ
1.2 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตว์ สุจริต
และการต่อต้านการทุจริต
1.3 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมเห็ นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลั ก
คุณธรรมและจริยธรรม
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริต
และประพฤติมชิ อบในภาครัฐ
2.2 สร้ างและพัฒ นาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูล หรือเบาะแส ให้ มีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน ให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ รวมถึงการสร้าง
หลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
1.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
1.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
2. บูรณาการหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
2.1 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็น
อิสระในการทาหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
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กระทรวงมหาดไทยดาเนินการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 โดยนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 -2560)
คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและแนวทางในการดาเนินการโดยสร้างเป็น
นโยบาย “มหาดไทยใสสะอาด”
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ
1.1 ควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
1.2 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มแข็ง
1.3 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรทุก
ภาคส่วนในการสนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด อาเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด”
3. การบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนในแต่ละด้านมีการบูรณาการการปฏิบัติ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในการการดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
จังหวัดพะเยา จึงกาหนดกลไกการบริหารแผน ดังนี้
3.1 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจ ริ ตจั งหวัดพะเยาเพื่อปฏิบั ติห น้าที่ในการกาหนดนโยบาย ระเบียบหลั กเกณฑ์ และแนวทางในการ
ขับเคลื่อน ควบคุมกากับติดตามผลการดาเนินงานในภาพรวมของภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งอานวยการให้การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนในแต่ละด้าน มีการบูรณาการการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทาง
และเป้าหมายเดียวกัน
3.2 ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด พะเยา เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการในการ
ปฏิบั ติงานร่ว มกัน ระหว่างหน่ วยงานที่รั บผิ ดชอบการขับเคลื่ อนในแต่ละด้านรวมทั้งการบูรณาการร่ว มกับ
หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีโครงการ/กิจกรรม ลงไปในกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน
3.3 จัดทาแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัด

-54. บทสรุป
แผนปฏิบั ติการเพื่อการป้ องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบจังหวัดพะเยาประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดและเพื่อให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายใน
จั ง หวั ด ปฏิ บั ติ ง านในด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ สถานการณ์
สภาพแวดล้อม และปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กร
เพื่อน าไปสู่ ก ารบรรลุ ตามวัตถุป ระสงค์ พัน ธกิจของจังหวัดพะเยาเกิดผลสั มฤทธิ์ ตามที่ คาดหวังไว้ อย่างมี
ประสิ ท ธิภ าพและประสิ ทธิผ ลสู งสุ ด สามารถแก้ไ ขปัญหาการทุ จริตและประพฤติมิช อบของพนักงานหรื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น ในการดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ต้องบูรณาการและอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามความคาดหวัง และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ เพื่อสนองตอบความต้องการ
ของสังคมและประชาชนอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะองค์กรรวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศ

-6โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐจังหวัดพะเยา ประจาปี พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

1.สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ 1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ทุจริต
ดาเนินงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจังหวัดพะเยา

กลุม่ เป้าหมาย

หน่วยงานดาเนินการ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมในพื้นที่จังหวัดพะเยา

สานักงานจังหวัดพะเยา

2. แสดงพลัง สร้างเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชน (MSociety Zero Tolerance พม. ไม่ทนต่อการทุจริต)

ข้าราชารและเจ้าหน้าที่ของสานักงานพัฒนาสังคมและ สานักงานพัฒนาสังคมและความ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา
มัน่ คงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

3. กิจกรรม 1 คนดี มีจริยธรรม 1 หน่วยงาน

ข้าราชารและเจ้าหน้าที่ของสานักงานพัฒนาสังคมและ สานักงานพัฒนาสังคมและความ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา
มัน่ คงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

4. โครงการสัมมนาซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้าราชารและเจ้าหน้าที่ของสานักงานพัฒนาสังคมและ สานักงานพัฒนาสังคมและความ
ปฏิบัติราชการ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา
มัน่ คงของมนุษย์จังหวัดพะเยา
5. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับเครือข่ายคนพิการ

เครือข่ายคนพิการในพื้นที่จังหวัดพะเยา

สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

-7ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย

หน่วยงานดาเนินการ

2. ยกระดับเจตจานงทาง 1. การขับเคลื่อนโครงการสาคัญของกรมการปกครอง
การเมืองในการต่อต้านการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 flagships for
ทุจริต
Dopa 2020) ประเด็นอาเภอคุณธรรม

1 อาเภอ

- ที่ทาการปกครองจังหวัดพะเยา

2. การขับเคลื่อนโครงการสาคัญของกรมการปกครอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 flagships for
Dopa Excellence 2020) ประเด็นศูนย์ราชการ
สะดวก Gecc “อาเภอสะดวก”

9 อาเภอ

ที่ทาการปกครองจังหวัดพะเยา

3. การขับเคลื่อนโครงการสาคัญของกรมการปกครอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 flagships for
Dopa 2020) ประเด็นอาเภอดารงธรรม

172 หมู่บ้าน

- ที่ทาการปกครองจังหวัดพะเยา

- สานักทะเบียนอาเภอเชียงคา

- ศูนย์ดารงธรรมอาเภอเมืองพะเยา

