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เทศบาลตําบลหลวงเหนือ
อําเภองาว จังหวัดลําปาง

สวนที่ 1
บทนํา
๑. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพื่อตองการ
บ งชี้ความเสี่ ยงของการทุ จ ริ ตที่ มี อ ยูในองคกรโดยการประเมิ นโอกาสของการเกิ ดการทุ จริ ตที่ อ าจเกิ ดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปราบปราม
การทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวา ปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก
การกระจายอํานาจสูอ งคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลั กการแลวการกระจายอํ านาจมีวัตถุประสงค
สําคัญเพื่อใหบริการตางๆ ของรัฐบาลามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน ๗ ประเภท ดังนี้
๑) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก
การละเลยของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔) สภาพหรือลั กษณะปญ หาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
๕) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
๖) สภาพหรื อลั กษณะป ญ หาของการทุ จริตที่ เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ
๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น
สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถสรุปประเด็นได ดังนี้
๑) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจ ริตแตพ บวายังคงมี ชองวางที่ ทํ าให เกิ ดโอกาสของการทุ จ ริต ซึ่ง โอกาสดังกล าวเกิดขึ้นจากการบั งคับใช
กฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมายกฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะของขาราชการระดับสูงก็เปน
อีกโอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต
๒) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคนใน
ปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุ จ ริ ต ในป จ จุ บั น มี รู ป แบบที่ ซั บ ซ อ นขึ้ น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิท ธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้
๔) การผูกขาด ในบางกรณีก ารดําเนินงานของภาครั ฐ ไดแก การจั ดซื้ อจั ดจาง เปนเรื่อ งของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทใหสินบนแกเจาหนาที่
เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินโครงการของรัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก โครงสรางพื้นฐานของรัฐ

-๒๕) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง
ที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการจะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําใหเจาหนาที่ของ
รัฐตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่มรายไดพิเศษใหกับตนเองและครอบครัว
๖) การขาดคุณธรรม จริยธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคูณธรรมที่ไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบันพบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงตัวบาปนอยลง
และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม
๗) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไทยเปลี่ยนไปจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริต
เปนยกยองคนมีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิดเห็น
วาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องธรรมดา เห็นคนซื่อตรงเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการ
ทุจริตฉอราษฎรบังหลวงโดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายบานเมือง
๒. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖๒๕๖๐) มุงเนนการสรางจิ ตสํานึกของประชาชนใหมี ทัศนคติและคานิยมในการตอ ตานการทุจ ริต เน นการ
ประสานความรวมมือกับภาคีเครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “สังคมไทย มีวินัย
โปรงใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และรวมกันปองกันและปราบปรามการทุจริต เปนที่ยอมรับ ในระดับ
สากล” สําหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเนนที่การบูรณาการการทํางานขององคกร/หนวยงานที่เปนองคกร
หลัก รวมถึงภาคีเครือขายในการตอตานการทุจริต และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทุกภาคสวน
เพื่ อเฝาระวังปญ หาการทุ จริต โดยสามารถรั กษาระดับ คาดัชนีก ารรับ รูการทุ จริตใน อันดับที่ ๓๘ ของโลก
จนกระทั่ง ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รัฐบาลและคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจาก
ฝายการเมือง หนวยงานรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพื่อให
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานานอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพือ่ ใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีรับรู
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตอง
มี พ ฤติ ก รรมแตกต างจากที่ เ ป น อยู ในป จ จุ บั น โดยกํ า หนดยุ ท ธศาสตร ก ารดํ าเนิ น งานหลั ก ออกเป น ๖
ยุทธศาสตรดังกลาวขางตน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๓ กัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)

-๓เทศบาลตําบลหลวงเหนือ จึงไดจัดทํ าแผนการปองกันการทุจริต ระยะ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
เพื่อใหเปนไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เนนการมีสวนรวมของ
ประชาชน เปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการเพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ การจัดทํา
แผนปองกันการทุจริต จึงเปนเครื่องมือทางการบริหารที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชในการสราง
ภูมิคุมกันสําหรับคนปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ไดทํางานใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น ทั้งจะเปนกลไก
สําคัญในการปองกันไมใหมีการใชอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบไดอีกทางหนึ่งดวย
อนึ่ง แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตนี้ จะสามารถบรรลุผลไดขึ้นอยูกับความมีประสิทธิผลของการ
ดําเนินโครงการ กิจกรรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดขึ้น สอดคลองกับวัตถุประสงคในแตละมิติ และ
ผูบริหารทองถิ่นแสดงเจตจํานงอันแนวแนทางการเมืองในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบดวยตนเองอยาง
แทจริง และตองนําเจตจํานงนั้นไปสูการปฏิบัติใหเกิดรูปธรรมอยางแทจริงและมีความยั่งยืน ตอไป
๓. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
(๑) เพื่อยกระดับการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบล
หลวงเหนือ
(๒) เพื่ อยกระดับ จิ ตสํ านึก รับ ผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝ ายการเมื อ ง
ขาราชการฝายบริหารบุคลากรเทศบาลตําบลหลวงเหนือ รวมถึงประชาชนในทองถิ่น โดยการสรางสังคมที่ไม
ทนตอการทุจริต เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกัน
แหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
(๓) เพื่ อ ให ก ารบริห ารราชการของเทศบาลตําบลหลวงเหนือ เป นไปตามหลัก การบริ หารกิจ การ
บานเมืองที่ดี (Good Governance)
(๔) เพื่อสงเสริม ปรับปรุง พัฒนาบทบาทการมีสวนรวมและการตรวจสอบของภาคประชาชนในการ
บริหารกิจการของเทศบาลตําบลหลวงเหนือ ที่สอดคลองและเหมาะสมกับวัฒนธรรมทองถิ่น
(๕) เพื่อพัฒนา สงเสริมปรับปรุงและสรางกลไกในการตรวจสอบเทศบาลตําบลหลวงเหนือ ตลอดจน
การสรางเครือขายดานการปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลหลวงเหนือ ที่มีประสิทธิภาพและเขมแข็ง
๔. เปาหมาย
(๑) ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนัก งานเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลหลวงเหนือ ไดมีจิตสํ านึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดสุขแกประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยใน
การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
(๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของขาราชการ
(๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามี สวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตําบลหลวงเหนือ
(๔) กลไก/มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหลวง
เหนือ ที่มีความเขมแข็งในการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม

-๔(๕) เทศบาลตําบลหลวงเหนือ มีแผนงานที่ มีป ระสิท ธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจ ริตและ
ประพฤติมิชอบจนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
๕. ประโยชนของการจัดทําแผน
(๑) ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลหลวงเหนือ รวมถึงประชาชนใน
ทองถิ่น มีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการตอตานการ
ทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตความตระใชในการทํางานปละชีวิตประจําวัน
(๒) เทศบาลตําบลหลวงเหนือ สามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
(๓) ภาคประชาชน มี ส วนร วมตั้ งแต รวมคิด ร วมทํ า รวมตัดสิ น ใจรวมถึง ร วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝา
ระวังการทุจริต
(๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
(๕) เทศบาลตําบลหลวงเหนือ มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับ จากทุ กภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ
ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน

-๕-

สวนที่ ๒
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง
มิติ

ภารกิจตามมิติ

๑. การสราง ๑๑ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแก
สังคมที่ไมทน บุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร
ตอการทุจริต ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝาย
ประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑.๑.๑ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น

๑.๑.๒ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักใน
การประพฤติตามประมวลจริยธรรม

๑.๑.๓ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักที่
จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหง
ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ

๑. โครงการสงเสริมและพัฒนาดาน
คุณธรรม จริยธรรม สําหรับผูบริหาร
สมาชิกสภา ขาราชการ ลูกจางประจํา
และพนักงานจางของเทศบาลตําบล
หลวงเหนือ
๒. โครงการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหนาที่

๒๐,๐๐๐

๑. มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล
ตําบลหลวงเหนือ
๒. มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประกาศกําหนดนโยบายคุณธรรม
และความโปรงใสและตรวจสอบได
ของเทศบาลตําบลหลวงเหนือ

-

๑. กิจกรรมใหความรูเรื่องการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนใหกับขาราชการ
ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ
เทศบาลตําบลหลวงเหนือ

๑๒,๒๕๐

-

-

หมายเหตุ

-๖แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง
มิติ

ภารกิจตามมิติ
๑.๒ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาคสวนในทองถิน่
๑.๒.๑ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักใน
การตอตานการทุจริต

๑.๒.๒ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักใน
การรักษาประโยชนสาธารณะ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ

ชวงเวลา
ดําเนินการ

๑. กิจกรรมใหความรูและอบรมธรรมะ
แกเยาวชนในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา
๒. กิจกรรมประชาสัมพันธรณรงค
ตอตานการทุจริต
๓. กิจกรรมการพัฒนาผูนําชุมชนเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน

๒๐,๐๐๐

ไตรมาสที่ ๓

๔,๐๐๐

ไตรมาสที่ ๓

๑๓,๒๖๐

ไตรมาสที่ ๔

๑. กิจกรรมรณรงคลดการเผาและ
แกไขปญหาลดหมอกควัน
๒. โครงการรวมใจภักดิ์รักพื้นที่
สีเขียว “รักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน”

๑๐,๐๐๐

ไตรมาสที่ ๒

๑๐,๐๐๐

ไตรมาสที่ ๔

๕,๐๐๐

ไตรมาสที่ ๒

๒๐,๐๐๐

ไตรมาสที่ ๒

๑. โครงการคุณธรรมสานสายใย
ครอบครัว
๒. โครงการเขาคายพุทธบุตร

๑๐,๐๐๐

ไตรมาสที่ ๓

๑๐,๐๐๐

ไตรมาสที่ ๓

๑. โครงการจัดกิจกรรมประกวดคํา
ขวัญตอตานการทุจริต
๒. โครงการเสริมความรูสราง
ภูมิคุมกันทางสังคมแกเด็กและเยาวชน
เรื่องการตอตานการทุจริต (โตไปไม
โกง)

๑๐,๐๐๐

ไตรมาสที่ ๓

๑๐,๐๐๐

ไตรมาสที่ ๒

๑๐,๐๐๐

ไตรมาสที่ ๔

๑.๒.๓ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักใน ๑. โครงการสรางอาชีพ สรางรายได
การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๒. โครงการสงเสริมครอบครัว
เศรษฐกิจพอเพียง
๑.๓ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแก
เด็กและเยาวชน
๑.๓.๑ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักใน
ความซื่อสัตยสุจริต
๑.๓.๒ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักใน
การตอตานการทุจริต

๑.๓.๓ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักให
มีจิตสาธารณะ

๑. โครงการเยาวชนสัมพันธ เพื่อ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

-๗แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ

ชวงเวลา
ดําเนินการ

๒. การบริหาร ๑.๑ การแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ราชการเพื่อ ตอตานการทุจริตของผูบริหาร
ปองกันการ
ทุจริต
๒.๒ มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ
๒.๒.๑ สรางความโปรงใสในการบริหารงาน
บุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่อง
การบรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน และการมอบหมายงาน

๑. กิจกรรมประกาศเจตนํานงตอตาน
การทุจริตของผูบริหารเทศบาลตําบล
หลวงเหนือ

-

ไตรมาสที่ ๑

๑. มาตรการสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล
๒. มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของ
ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ

-

ไตรมาสที่ ๑

-

ไตรมาสที่ ๑

๒.๒.๒ สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติ
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่
เกี่ยวของอยางเครงครัด

๑. มาตรการสรางความโปรงใสในการ
ใชจายเงินงบประมาณ
๒. กิจกรรมการพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง

-

ตลอดป

มิติ

ภารกิจตามมิติ

๒.๒.๓ สรางความโปรงใสในการใหบริการ
๑. มาตรการยกระดับคุณภาพการ
สาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึง บริการประชาชน
พอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม
เลือกปฏิบัติ
๒.๓ มาตรการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่
ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี
๒.๓.๑ มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและ
ระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละ
ขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบ
เครือขายสารสนเทศ
๒.๓.๒ มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทนหรือการดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ไตรมาสที่ ๑

๑๐,๐๐๐

ไตรมาสที่ ๑

๑. โครงการปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๒. โครงการจัดทําคูมือและมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

-

ไตรมาสที่ ๑

-

ไตรมาสที่ ๑

๑. มาตรการมอบอํานาจอนุมัติ
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ

-

ไตรมาสที่ ๑

-๘แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง
มิติ

ภารกิจตามมิติ
๒.๔ การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลใน
การดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให
เปนที่ประจักษ
๒.๔.๑ ยกยองเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม

๒.๔.๒ ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือ
กิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ

๒.๔.๓ ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับ
แจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
๒.๕.๑ ขอตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหวาง
บุคลากรในองคกรใหปฏิบัติหนาที่ราชการดวย
ความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๒.๕.๒ มีการใหความรวมมือกับหนวยงาน
ราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม
๒.๕.๓ ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
โดยมิชอบ

งบประมาณ

ชวงเวลา
ดําเนินการ

๑. โครงการพอแมดีเดน
๒. กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติ
คุณสตรีดีเดน

-

ไตรมาสที่ ๔
ไตรมาสที่ ๔

๑. กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่
ชวยเหลือกิจการสาธารณะหรือ
มีจิตสาธารณะ
๒. กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติ
คุณแกประธานชุมชน

-

ไตรมาสที่ ๔

-

ไตรมาสที่ ๔

๑. กิจกรรมเชิดชูเกียรติเกษตรกรที่
ดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

-

ไตรมาสที่ ๔

๑. มาตรการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ

-

ไตรมาสที่ ๑

๑. มาตรการใหความรวมมือกับ
หนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องคกรอิสระ
๑. มาตรการแตงตั้งผูรับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
๒. มาตรการกํากับการดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกลาวหา
บุคลากรในเทศบาลตําบล
หลวงเหนือ

-

ตลอดป

-

ไตรมาสที่ ๑

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ไตรมาสที่ ๑

-๙แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ

ชวงเวลา
ดําเนินการ

๑. มาตรการปรับปรุงศูนยขอมูล
ขาวสารของเทศบาลตําบล
หลวงเหนือ ใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
๒. กิจกรรมการออกระเบียบจัดตั้ง
ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบล
หลวงเหนือ
๓. กิจกรรมอบรมใหความรูตาม
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐

-

ไตรมาสที่ ๑

-

ไตรมาสที่ ๑

๒๐,๐๐๐

ไตรมาสที่ ๓

๓.๑.๒ มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ ๑. มาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารที่
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
สําคัญและหลากหลาย
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง
รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับ ที่
กําหนดให อปท. ตองเผยแพรใหประชาชน
ทราบและตรวจสอบได

-

ตลอดป

๓.๑.๓ มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสาร ๑. มาตรการกํากับติดตามการเผยแพร
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับ
ขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวน
การมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน
ทองถิน่

-

ไตรมาสที่ ๔

มิติ

ภารกิจตามมิติ

๓. การ
สงเสริม
บทบาทและ
การมีสวน
รวมของภาค
ประชาชน

๓.๑ จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารใน
ชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดทกุ ขั้นตอน
๓.๑.๑ จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมาย
วาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ

-๑๐แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๓.๒ การรับฟงความคิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน
๓.๒.๑. มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ
๑. โครงการจัดเวทีประชาคม
ประชาชนในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่
ของ อปท. โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของ
ประชาชนในทองถิ่น
๓.๒.๒ มีชองทางใหประชาชน
ในทองถิ่นสามารถรองเรียน/
รองทุกข ไดโดยสะดวก

งบประมาณ

ชวงเวลา
ดําเนินการ

-

ไตรมาสที่ ๔

๑. มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/
รองเรียนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

ตลอดป

๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษร ๑. มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/
ใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึง
รองเรียนขององคกรปกครองสวน
การไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการ ทองถิ่น
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/ รองทุกข

ตลอดป

๓.๓ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
บริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๓.๓.๑ ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ
๑. สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
๓.๓.๒ ดําเนินการใหประชาชน
มีสวนรวมตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

๑. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

ตลอดป

ไตรมาสที่ ๔

-๑๑แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ

ชวงเวลา
ดําเนินการ

๔. การ
เสริมสราง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

๔.๑ การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและ
การควบคุมภายใน
๔.๑.๑ มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบ
ตรวจสอบภายใน

๑. โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายในประจําป

-

ไตรมาสที่ ๑

๔.๑.๒ มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบ
ควบคุมภายใน

๑. กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

-

ไตรมาสที่ ๔

-

ตลอดป

-

ตลอดป

๔.๒ การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ
ตามชองทางที่สามารถดําเนินการได
๔.๒.๑ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ
กํากับ ดูแล การ บริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน
๑. มาตรการสงเสริมใหประชาชนมี
ลูกจาง
สวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล
๔.๒.๒ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ ๑. กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารการ
กํากับ ดูแล การบริหารงบประมาณ การรับบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงิน
จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทาง ของเทศบาลตําบลหลวงเหนือ
ราชการ
๔.๒.๓ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ ๑. กิจกรรมสงเสริมประชาชนใหมีสวน
กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
รวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
จัดซื้อจัดจาง

ตลอดป

-๑๑แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง
มิติ

ภารกิจตามมิติ
๔.๓ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของ
สภาทองถิ่น
๔.๓.๑ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติ
หนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวของไดกําหนดไว

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑. โครงการสงเสริมความรูดานกฎ
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
สําหรับผูบริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล

๔.๓.๒ สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาท ๑. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น
ตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด

งบประมาณ

ชวงเวลา
ดําเนินการ

-

ไตรมาสที่ ๔

๒๐,๐๐๐

ไตรมาสที่ ๑

๔.๔ การเสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน
และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการ
ทุจริต
๔.๔.๑ สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการ
ทุจริต

๑. กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการ
ทุจริต

-

ตลอดป

๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการ
ทุจริต

๑. กิจกรรมบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อ
ตอตานการทุจริต

-

ตลอดป

