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ประกาศเทศบาลนครเชียงราย
เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริตเทศบาลนครเชียงราย พ.ศ. ๒๕๖๐
********************************
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) กาหนดให้หน่วยงาน
ภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ
ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เทศบาลนครขอประกาศใช้
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลนคร พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของเทศบาลนครเชียงราย ต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25๕๙
(นายวันชัย จงสุทธานามณี)
นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

คานา
ปัจจุบัน ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และปัจจุบัน
ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การ
แก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้อง
ประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน
ดังนั้น ในฐานะที่เทศบาลนครเชียงราย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสาคัญ
อย่างมากในการสร้างกลไกป้องกันการทุจริตในองค์กรของรัฐ โดยอาศัยบทเรียนที่ได้รับจากการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ ปรับปรุง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
สถานการณ์การดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
เพื่อเป็นการตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้อง
เผชิญอยู่จริง และเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เทศบาลนครเชียงราย จึงแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต ด้วย
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลนครเชียงราย พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลนครเชียงรายต่อไป
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สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์การจัดทาแผน
ประโยชน์ของการจัดทาแผน

๑
๒
๒

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 5
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 8
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน 11
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
13
การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 1

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลนครเชียงราย พ.ศ.๒๕๖๐
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
......................................
หลักการเหตุผล
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สานักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต กับเทศบาลนครเชียงราย ด้านการป้องกันการทุจริต รุ่นที่ 1 ปี
2556 ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 (ปฏิบัติหน้าที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้าน
การป้องกันการทุจริต ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 และระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.25602562) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนด้านวิชาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
ส่งเสริมให้มีการขยายผลและขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่น ๆ
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เทศบาลนครเชียงราย จึง ได้จัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลนครเชียงราย พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลนครเชียงราย และเพื่อให้เกิดการบูรณาการความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ( Zero
Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือ
จากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

-๒วัตถุประสงค์การจัดทาแผน
1. เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการ
ก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฎิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2. เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
4. เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง

ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1. เป็นกลไกและเครื่องมือที่สาคัญในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กรส่งผลให้
การบริหารงานมีความโปร่งใส
2. จัดทาบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปัญหา
การทุจริตได้
3. ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และศรัทราของประชาชนต่อการบริหารงานของ
เทศบาล

-๓-

ส่วนที่ ๒

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลนครเชียงราย พ.ศ.๒๕๖๐
เทศบาลนครเชียงราย อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
มิติ
1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.1 สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการฝ่าย
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น
และฝ่ายประจาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

กิจกรรม: พิจารณากาหนดให้มี โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
สัมมนา ศึกษาดูงานตามที่หน่วยงานราชการจัดขึ้น
วัตถุประสงค์: เพื่อให้บุคคลกลุ่มเป้าหมายมีจิตสานึกและตระหนักถึง
1.1.1 สร้างจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้
ความสาคัญในเรื่อง ดังต่อไปนี้
- ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อการดาเนินงาน
- ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
- ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
- ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่หรืออานาจหน้าที่ในการแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิด
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้น เต็มใจ รวดเร็ว
- มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
- มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการทางานที่ดีมีคุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริตภายในหน่วยงานให้แก่กัน
- มีมาตรการในการแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ,
ผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อมีการปฏิบัติหน้าที่ทาให้เกิดความ
เสียหายอันเนื่องจากการทางานที่ผิดพลาด
- แสดงความรับผิดชอบของผู้บริหารหากเกิดความเสียหาย
- มีมาตรการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติงานตามภารกิจ

ปี
256๐
งบประมาณ
(บาท)

-

หมายเหตุ

-๔มิติ
1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.1 สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการฝ่าย
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น
และฝ่ายประจาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1.2 สร้างจิตสานึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวล
จริยธรรม
- เผยแพร่ และ พัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง
- ส่งเสริมปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
- สร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
องค์กร เพื่อตระหนักในการดารงตนตามอานาจหน้าที่และ
กรอบของกฎหมาย
- มีการวิเคราะห์ความเสี่ยวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
- มีการจัดทาคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
- มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
- มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือ
ระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- ส่งเสริมให้มีการใช้แอพพลิเคชั่น กฎหมาย ป.ป.ช. ม.๑๐๐
และ ๑๐๓

ปี
256๐
งบประมาณ
(บาท)

-

-

หมายเหตุ

-๕มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ 1.2 สร้างจิตสานึกและความ กิจกรรม: รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต
ทุจริต
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค วัตถุประสงค์: เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบกิจการ
ส่วนในท้องถิ่น
ประชาชนทุกเพศวัย ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักในการดาเนินกิจการ
การประพฤติตน โดย
1.2.1 สร้างจิตสานึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้ประกอบการ
ตลาดเทศบาล ๑ และ ๒
- โครงการฝึกอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายแก่พนักงาน
เทศบาลและประชาชนทั่วไป
- สร้างค่านิยม สังคมคุณธรรมต้านการทุจริต
1.2.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ
- โครงการคลินิกแนะนาการเสียภาษี เทศบาลนครเชียงราย
1.2.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการถนนคนเดินนครเชียงราย “กาดเจียงฮายราลึก”

ปี
256๐
งบประมาณ
(บาท)

๑๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๓๐0,000
๒,๖๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ

-๖-

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 1.3 สร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่เด็ก วัตถุประสงค์: เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีจิตสานึกและตระหนักใน
และเยาวชน
ความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และต่อต้านการทุจริต
1.3.1 สร้างจิตสานึกและตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
- โครงการทัศนศึกษาดูงานของเด็กและเยาวชน
- โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
1.3.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
- โครงการโตไปไม่โกง
- โครงการชุมนุมลูกเสือ
- โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
1.3.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในจิตสาธารณะ
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม
รวม

จานวน ๓๐ โครงการ/กิจกรรม

ปี
256๐
งบประมาณ
(บาท)

๓๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

-

หมายเหตุ

-๗มิติ

ภารกิจตามมิติ

2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการ 2.1 แสดงเจตจานงทาง
ทุจริต
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม: กาหนดให้มีนโยบาย/ประกาศ/คาสั่ง/ระเบียบเป็น
แนวทางปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์: เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน
ตาแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน
- ดาเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบเป็นอย่างดี
- มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อความโปร่งใส
- ผู้บริหารประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส/
ตรวจสอบได้ สั่งการหรือมีคาสั่งที่เป็นธรรม เหมาะสม
- ผู้บริหารมีการแสดงเจตจานงจะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ต่อสาธารณชน ไม่เอื้อประโยชน์ให้เฉพาะคนบางกลุ่ม
- ผู้บริหารกาหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือไม่เลือก
ปฏิบัติหรือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ
- ผู้บริหารกาหนดนโยบาย ไม่รับผลประโยชน์อื่นใดจากการ
ประพฤติมิชอบ

ปี
256๐
งบประมาณ
(บาท)

-

หมายเหตุ

-๘มิติ

ภารกิจตามมิติ

2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการ 2.2 มาตรการสร้างความ
ทุจริต
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ

2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการ 2.2 มาตรการสร้างความ
ทุจริต
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
2.2.2 กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ
การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดย
ยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพ
- การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้างให้สาธารณะชนทราบผ่าน
สื่อต่างๆ
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการเปิดซองสอบราคา ตรวจงานจ้าง
- มีการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อ- จัดจ้าง
- มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และนาผลการวิเคราะห์มา
ปรับปรุงการจัดซื้อในปีงบประมาณใหม่
2.2.3 กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้ความสาคัญดังนี้
- จัดให้มีคู่มืออานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการ
ราชการส่วนท้องถิ่น
- แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการอย่างชัดเจน
- ให้บริการตามลาดับก่อน-หลังและไม่เลือกปฏิบัติ
- ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ใช้เทคโนโลยีในการให้บริการเพื่อความเป็นมาตรฐาน โปร่งใส
และมีประสิทธิภาพ

ปี
256๐
งบประมาณ
(บาท)

-

หมายเหตุ

-๙มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2. การบริหารราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต

2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อานาจหน้าที่ตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

2. การบริหารราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
บุคคลในการดาเนินกิจการ
ความประพฤติปฎิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์

2.3.1 มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการ
เกี่ยวกับการบริการประชาชนในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ
สานักงานและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของเทศบาล
- เปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการชัดเจน
- การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ
- แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ให้บริการ
2.3.2 มีการกระจายอานาจตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดาเนินการอื่นใดของผู้มี
อานาจในเทศบาล
- การให้ข้อมูลความรับผิชอบและผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
- ปฏิบัติงานโดยใช้อานาจหน้าที่โดยธรรมและกฎหมาย
- ปฏิบัติหน้าที่โดยดาเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม
- โครงการเยาวชนแห่งชาติ เทศบาลนครเชียงราย
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทสตรีในเขต
เทศบาลนครเชียงราย
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะ
ของท้องถิ่น
- โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
- โครงการวันสตรีสากล
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ
- โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ

ปี
256๐
งบ
ประมาณ
(บาท)

๓๐๐.๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

๒๒๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ

-1๐มิติ
2. การบริหารราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.5 มาตรการจัดการใน
2.5.1 ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้
กรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
หรือตรวจสอบพบการทุจริต จริยธรรมและบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
- จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
- ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
- ป้องกันมิให้มีการเรียกร้อง ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด
จากการปฏิบัติหน้าที่
- ป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติกับ
ผู้ใช้บริการเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว
2.5.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอที่ได้
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฎิบัติราชการของ อปท.
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- รับการประเมิน ตรวจสอบจากหน่วยงานกากับดูแล
2.5.3 ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน อปท.ที่
ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
- มีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระทาการทุจริต
- มีขั้นตอนการลงโทษผู้กระทาผิดอย่างเหมาะสม
- ติดตาม ตรวจสอบผู้กระทาผิดการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ
รวม
จานวน..๓๘....โครงการ/กิจกรรม

ปี
256๐
งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

-1๑มิติ
3. การส่งเสริมบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.1 จัดให้มีการเผยแพร่
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่ ข่าวสารของทางราชการ
เป็นการอานวยความสะดวก - ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม บิดเบือนข้อเท็จจริง
ตรวจสอบการปฎิบัติ
- จัดให้มหี น่วยประชาสัมพันธ์ ประจาหน่วยงาน
ราชการตามอานาจหน้าที่
- เผยแพร่บทบาทอานาจหน้าที่ผ่านสื่อต่างๆ
ของ อปท.ได้ทุกขั้นตอน
- มีการแสดงข้อมูลการดาเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ
- มีระบบการให้ข้อมูลอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ประจา ผ่าน
โทรศัพท์ Call Center
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
คานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานที่ อปท.ต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
- ประกาศแผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง
- เปิดเผยผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบ
- ผลการประเมินการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลของภาคประชาชน
3.1.3 มีการประกาศ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
- เผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่าง ๆ กฎเกณฑ์ ระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับและสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน

ปี
256๐
งบประมาณ
(บาท)

-

หมายเหตุ

-๑๒มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

3.2 การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

3. การส่งเสริมบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ
ดาเนินกิจการตามอานาจหน้าที่ของ อปท. โดยเฉพาะการดาเนิน
กิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น
- โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย
- จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทาเทศบัญญัติ/ปรับปรุงเทศ
บัญญัติ
- สนับสนุนเครือข่ายสมาคมการป้องกันการทุจริตจังหวัด
- จัดตั้งศูนย์ดารงธรรมเทศบาลนครเชียงราย
3.2 การรับฟังความคิดเห็น 3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้อง
การรับและตอบสนองเรื่อง ทุกข์ได้โดยสะดวก
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาทบทวนปรับปรุงแผน
ประชาชน
ชุมชน
- กาหนดช่องทางร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการ
เรื่องร้องเรียน
- การประกาศเผยแพร่/ขั้นตอนร้องเรียน
- มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสมและสะดวก เช่น มี
กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่สานักงาน/และสถานที่ราชการใน
สังกัดเทศบาลนครเชียงราย
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลาและแจ้ง
ผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
- การแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม
- เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ปี
256๐

๒๐๐,๐๐๐
-

๖๐๐,๐๐๐
-

หมายเหตุ

-1๓มิติ
3. การส่งเสริมบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลาและแจ้ง
ผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
- การแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการดาเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนทราบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีมาตรการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนภายใน ๑๕ วัน
- มีการรายงานผลการดาเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่อง
ร้องเรียน
- มีการรายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชน
ทราบผ่านสื่อต่างๆ
- กาหนดช่องทางร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
- มีการรายงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
- มีระบบการแจ้งเบาะแสการทุจรติ
- มีระบบการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสทุจริต
- กาหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ปี
256๐
งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

-๑๔มิติ
3. การส่งเสริมบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.3 การส่งเสริม 3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา
ให้ประชาชนมีส่วน การจัดทางบประมาณ
ร่วมบริหารกิจการ
- โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนาชุมชนและประชาชนใน
ขององค์กรปกครอง เทศบาลนครเชียงราย
ส่วนท้องถิ่น
- โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนแกนนาชุมชนและกลุ่ม
องค์กรเครือข่ายในเขตเทศบาลนครเชียงราย
- โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย
- แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
- การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงาน/โครงการ
- การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติ
ราชการ
- การมีส่วนร่วมดาเนินตามโครงการ
3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
- เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในจัดหาพัสดุ
3.3.3 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
- แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
- การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ
- การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ
รวม
จานวน ๓๕ กิจกรรม/โครงการ

ปี
256๐
งบประมาณ
(บาท)

๕.๐๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

-

หมายเหตุ

-1๕มิติ
4. การเสริมสร้างและปรับปรุง
กลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.1 มีการจัดวางระบบและ 4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้
รายงานการควบคุมภายใน
กากับดูแล
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
- กลุ่มงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการทางานเป็นอิสระ
แผ่นดิน
- ระบบการควบคุมภายในสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง ป้องกันการ
ทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยการจัดทา
แผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
- มีระบบป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
- มีการนาผลการประเมินตรวจสอบภายในไปปรับปรุงให้เกิด
ประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต
- ส่งเสริมรับรู้ถึงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตได้เป็นอย่างดี
4.2 การสนับสนุนให้ภาค
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับดูแลการ
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ขรก.พนจ.
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ
- แต่งตั้งเป็นกรรมการบริการงานบุคคล
บริหารราชการตามช่องทางที่
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแผนอัตรากาลังและแผนพัฒนาบุคลากร
สามารถดาเนินการได้
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
บริหารงานประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของทางราชการ
- ให้ประชาชนร่วมสังเกตการณ์ในการบริหารงบประมาณ
- จัดให้มี/เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการดาเนินโครงการและการใช้
งบประมาณให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้าและแก่ผู้ที่ร้องขอ

ปี
256๐
งบประมาณ
(บาท)

-

หมายเหตุ

-1๖มิติ
4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือ
การบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ดาเนินการได้

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ
ดูแลการจัดหาพัสดุ ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย
- เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหา
พัสดุ
- ออกประกาศรายงานผลการดาเนินโครงการทุก
ขั้นตอนให้ประชาชนทราบและตามช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
- ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ

4.3 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลให้
มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบที่กาหนดไว้
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้/ทัศนศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างเทศบาลนครเชียงราย
4.3.2 ส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ
และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่าย
ใด
- โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลนครเชียงราย

ปี
256๐
งบประมาณ
(บาท)

-

๖,๐00,000

๓๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ

-1๗มิติ

ภารกิจตามมิติ

4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกใน 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ ของชุมชนและบูรณาการทุก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
- ขยายผลการดาเนินการการป้องกันการทุจริต มีบอร์ด
นิทรรศการ
- สร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
- มีการพัฒนาความร่วมมือกับสมาคมเครือข่ายการป้องกันการ
ทุจริต และสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน ภาคประชาสังคมเพื่อต่อต้านการทุจริต
จานวน 17 กิจกรรม/โครงการ

ปี
2561
งบ
ประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

