
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

1. การสราง

สังคมที่ไมทน

ตอการทุจริต

1.1 การสราง

จิตสํานึกและความ

ตระหนักแกบุคคลทั้ง

ขาราชการการเมือง

ฝายบริหารราชการ

การเมืองฝายสภา

ทองถิ่น และฝาย

ประจําขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

1.1.1 (1) มาตรการ

สงเสริมการปฏิบัติงานตาม

ประมวลจริยธรรมของ

เทศบาลตําบลน้ําโจ

 -    -    -    -   งาน กจ.

 1.1.1 (2) มาตรการ

เสริมสรางองคความรูดาน

การตอตานการทุจริต

 -    -    -    -   งาน

ธุรการ 

สป.

1.1.1 (3) มาตรการจัดทํา

คูมือการปองกัน

ผลประโยชนทับซอน

 -    -    -    -   งานนิติการ

1.1.1 (4) มาตรการ

ปลูกฝงองคความรูใหมีความ

เขาใจเกี่ยวกับ Conflict of  

Interest

 -    -    -    -   งานนิติการ

1.1.2 (1) โครงการ

ฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม

แกผูบริหาร สมาชิกสภา 

พนักงานเทศบาล และ

พนักงานจาง เทศบาลตําบล

น้ําโจ

 30,000  30,000  30,000  30,000 งาน กจ.
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หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม/มาตรการภารกิจตามมิติมิติ

สวนที่ 2
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(พ.ศ. 2561 - 2564)



ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

1.1.3 (1) กิจกรรมให

ความรูเรื่องผลประโยชนทับ

ซอนใหกับพนักงานเทศบาล

และพนักงานจางของ

เทศบาลตําบลน้ําโจ

 -    -    -    -   งานนิติการ

1.2 การสรางจิต

สํานักและความ

ตระหนักแก

ประชาชนทุกภาคสวน

ในทองถิ่น

1.2.1 (1) โครงการ

สงเสริมอาชีพตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 60,000  60,000  60,000  60,000 งานเกษตร

1.2.1 (2) โครงการปลอย

พันธุปลาสูแหลงน้ํา

 10,000  10,000  10,000  10,000 งานเกษตร

1.2.1 (3) โครงการปลูก

ตนไมเฉลิมพระเกียรติตาม

โครงการรักน้ํารักปารักษา

แผนดิน

 5,000  5,000  5,000  5,000 งานเกษตร

1.2.1 (4) โครงการปลูก

หญาแฝกเพื่ออนุรักษ

ธรรมชาติตามแนว

พระราชดําริ

 5,000  5,000  5,000  5,000 งานเกษตร

1.2.1 (5) โครงการสราง

ฝายชะลอน้ําตามแนว

พระราชดําริ

 5,000  5,000  5,000  5,000 งานเกษตร

1.2.1 (6) โครงการจัดเก็บ

ภาษีเคลื่อนที่

 -    -    -    -   กองคลัง

1.2.1 (7) โครงการคาย

ลูกเสือเพื่อสิ่งแวดลอม 

(สนับสนุน รร.ทองทิพยฯ)

 50,000  50,000  50,000  50,000 งานศึกษา
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ



ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

1.2.1 (8) โครงการ

สงเสริมการเรียนรูปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

ศพด.

1.2.1 (9) โครงการเกษตร

เพื่อชีวิตตามหลักคิด      

เศรษกิจพอเพียง (สนับสนุน

 รร.ทองทิพยฯ)

 40,000  40,000  40,000  40,000 งานศึกษา

1.2.2 (2) กิจกรรมสงเสริม

การมีสวนรวมของประชาชน

ในการคัดแยกขยะที่ตนทาง

 -    -    -    -   กอง ส.ส.

1.3 การสราง

จิตสํานึกและความ

ตระหนักแกเด็กและ

เยาวชน

1.3.1 (1) โครงการสราง

ภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็ก

และเยาวชน "โตไปไมโกง"

ศพด.

1.3.1 (2) โครงการวันเด็ก

แหงชาติ

 150,000  150,000  150,000  150,000 งานศึกษา

1.3.1 (3) โครงการปรับ

หลักสูตรสถานศึกษาระดับ

ปฐมวัย

 -    -    -    -   ศพด.

1.3.2 (1) กิจกรรมพานอง

เขาวัดเนื่องในวันเขาพรรษา

 -    -    -    -   ศพด.

1.3.2 (2) กิจกรรมพานอง

ทองธรรมะ

 -    -    -    -   ศพด.

4  มาตรการ  13  

โครงการ  4 กิจกรรม  355,000  355,000  355,000  355,000

10

รวม

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ



ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

2. การบริหาร

ราชการเพื่อ

ปองกันการ

ทุจริต

2.1 แสดงเจตจํานง

ทางการเมืองการ

ตอตานการทุจริตของ

ผูบริหาร

2.1.1 (1) กิจกรรมประกาศ

เจตจํานงตอตานการทุจริต

ของผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

 -    -    -    -   งาน

ธุรการ 

สป.

2.2 มาตรการสราง

ความโปรงใสในการ

ปฏิบัติราชการ

2.2.1 (1) มาตรการสราง

ความโปรงใสในการ

บริหารงานบุคคล (ถือ

ปฏิบัติตามระเบียบ)

 -    -    -    -   งาน กจ.

2.2.1 (2) มาตรการ

ปองกันการทุจริตและสราง

ความโปรงใสการ

ดําเนินงานทะเบียนราษฎร

 -    -    -    -   งาน

ทะเบียน

2.2.2 (1) โครงการจาง

สํารวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการเทศบาลตําบล  

น้ําโจ

 20,000  20,000  20,000  20,000 งาน กจ.

2.2.3 (1) กิจกรรมสราง

ความโปรงใสในการพิจารณา

เลื่อนขั้นเงินเดือน

 -    -    -    -   งาน กจ.

2.2.3 (2) กิจกรรมควบคุม

การเบิกจายเงินตามเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป

 -    -    -    -   กองคลัง

2.2.3 (3) กิจกรรม

เผยแพรขอมูลขาวสารดาน

การจัดซื้อจัดจาง

 -    -    -    -   กองคลัง
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ



ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

2.2.3 (4) กิจกรรม

จัดบริการสาธารณะและ

การบริการประชาชนเพื่อให

เกิดความพึงพอใจแก

ประชาชนโดยทัดเทียมกัน

และไมเลือกปฏิบัติ

 -    -    -    -   กองคลัง

2.3 มาตรการการใช

ดุลพินิจและใชอํานาจ

หนาที่ใหเปนไปตาม

หลักการ บริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี

2.3.1 (1) มาตรการมอบ

อํานาจเจาพนักงานทองถิ่น

ตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 และ

กฎกระทรวงและผังเมือง

รวมจังหวัดลําปาง

 -    -    -    -   กองชาง

2.3.1 (2) มาตรการออก

คําสั่งมอบหมายของ

นายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาลและหัวหนา

สวนราชการ

 -    -    -    -   งาน กจ.

2.3.2 (1) โครงการลด

ขั้นตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติราชการ

 -    -    -    -   งาน

ธุรการ 

สป.

2.3.3 (1) กิจกรรมลด

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

 -    -    -    -   งาน

ธุรการ 

สป.

2.4 การเชิดชูเกียรติ

แกหนวยงาน/บุคคล

ในการดําเนินกิจการ 

การประพฤติปฏิบัติ

ตน ใหเปนที่ประจักษ

2.4.1 (1) โครงการวันแม

แหงชาติ

 10,000  10,000  10,000  10,000 งาน กศ.
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ



ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

2.4.1 (2) กิจกรรมยกยอง

เชิดชูเกียรติหนวยงาน/

บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตน

ใหเปนที่ประจักษ

 -    -    -    -   ทุกกอง

2.4.1 (3) กิจกรรมยกยอง

และเชิดชูเกียรติแกบุคคล 

หนวยงาน องคกรดีเดน 

ผูทําคุณประโยชนหรือเขา

รวมในกิจกรรมขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

 -    -    -    -   ทุกกอง

2.4.1 (4) กิจกรรมเชิดชู

เกียรติประชาชนผูมีจิต

สาธารณะ

 -    -    -    -   ทุกกอง

2.4.1 (5) กิจกรรมเชิดชู

เกียรติประชาชนผูปฏิบัติ

ตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

 -    -    -    -   ทุกกอง

2.5 มาตรการจัดการ

ในกรณีไดทราบหรือ

รับแจงหรือตรวจสอบ

พบการทุจริต

2.5.1 (1) มาตรการจัดทํา

ขอตกลงการปฏิบัติราชการ

 -    -    -    -   งาน กจ.

2.5.1 (2) มาตรการให

ความรวมมือกับหนวยงาน

ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ

องคกรอิสระ

 -    -    -    -   ทุกกอง
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ



ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

2.5.1 (3) มาตรการ

ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง

รองเรียน กรณีมี

บุคคลภายนอกหรือ

ประชาชนกลาวหา

เจาหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นวา

ทุจริตหรือปฏิบัติราชการ

ตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ

 -    -    -    -   งาน กจ.

2.5.2 (1) กิจกรรมการ

จัดทําขอตกลงการปฏิบัติ

ราชการของเทศบาลตําบล

น้ําโจ

 -    -    -    -   ทุกกอง

2.5.2 (2)  กิจกรรมให

ความรวมมือกับหนวย

ตรวจสอบที่ไดดําเนินการ

ตามอํานาจหนาที่เพื่อการ

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 

การปฏิบัติราชการของ

เทศบาลตําบลน้ําโจ

 -    -    -    -   ทุกกอง

7  มาตรการ 3 โครงการ 

12 กิจกรรม  30,000  30,000  30,000  30,000

14

รวม

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ



ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

3. การสงเสริม

บทบาทและ

การมีสวนรวม

ของภาค

ประชาชน

3.1 จัดใหมีและ

เผยแพรขอมูลขาวสาร

ในชองทางที่เปนการ 

อํานวยความสะดวก

แกประชาชนไดมีสวน

รวมตรวจสอการ

ปฏิบัติราชการตาม

อํานาจหนาที่องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

ไดทุกขั้นตอน

3.1.1 (1) มาตรการ

เผยแพรขอมูลขาวสารที่

สําคัญและหลากหลาย

 -    -    -    -   กอง วช.

3.1.1 (2) มาตรการจัดให

มีชองทางที่ประชาชนเขาถึง

ขอมูลขาวสารของเทศบาล

ตําบลน้ําโจ

 -    -    -    -   กอง วช.

3.1.2 (1) โครงการสื่อ

ประชาสัมพันธ

 -    -    -    -   กอง วช.

3.1.3 (1) กิจกรรมให

ความรู ตาม พรบ.ขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 

2540

 -    -    -    -   งาน 

ธุรการ 

สป.

3.1.3 (2) กิจกรรมออก

ระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูล

ขาวสารของเทศบาล         

 ตําบลน้ําโจ

 -    -    -    -   งาน 

ธุรการ 

สป.

3.1.3 (3) กิจกรรม

เผยแพรขอมูลขาวสารดาน

การเงิน การคลัง พัสดุ และ

ทรัพยสินของเทศบาล และ

การรับเรื่องรองเรียน

เกี่ยวกับการเงินการคลัง

 -    -    -    -   กองคลัง
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ



ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

3.2 การรับฟงความ

คิดเห็น การรับและ

ตอบสนองเรื่อง

รองเรียน/รองทุกข 

ของประชาชน

3.2.1 (1) มาตรการแกไข

เหตุเดือดรอนรําคาญ ดาน

การสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

 -    -    -    -   กอง ส.ส.

3.2.1 (2) มาตรการ

กําหนดขั้นตอน/

กระบวนการเรื่องรองเรียน

 -    -    -    -   งาน 

ธุรการ 

สป.

3.2.1 (3) มาตรการแตงตั้ง

ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง

รองเรียน

 -    -    -    -   การ กจ.

3.2.2 (1) โครงการปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาลปใหม

 5,000  5,000  5,000  5,000 งาน

ปองกันฯ

3.2.2 (2) โครงการปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาลสงกรานต

 5,000  5,000  5,000  5,000 งาน

ปองกันฯ

3.2.3 (1) กิจกรรมรายงาน

ผลการตรวจสอบขอเท็จจริง

ใหผูรองเรียน/รองทุกข

รับทราบ

 -    -    -    -   กอง ส.ส.

3.2.3 (2) กิจกรรมประชุม

ประชาคมหมูบานและ

ประชาคมตําบลประจําป

 -    -    -    -   กอง วช.
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ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

3.3 การสงเสริมให

ประชาชนมีสวนรวม

บริหารกิจการของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

3.3.1 (1) มาตรการ  

แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาล      

ตําบลน้ําโจ

 -    -    -    -   กอง วช.

3.3.1 (2)  มาตรการ

แตงตั้งตัวแทนประชาชมเขา

รวมเปนคณะกรรมการ

ตรวจรับงานจาง

 -    -    -    -   กองคลัง

3.3.1 (3) มาตรการ

ตรวจสอบโดย

คณะกรรมการประเมินผล

การปฏิบัติตามหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีของเทศบาล

ตําบลน้ําโจ

 -    -    -    -   กอง วช.

3.3.2 (1) โครงการติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามแผนพัฒนาเทศบาล

ตําบลน้ําโจ

 60,000  60,000  60,000  60,000 กอง วช.

3.3.2 (2) โครงการ

ทบทวนแผนชุมชนแบบ

บูรณาการ

 20,000  20,000  20,000  20,000 กอง วช.

3.3.2 (1) กิจกรรมแตงตั้ง

ตัวแทนองคกรภาครัฐและ

เอกชนเขารวมเปน

คณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพ 

เทศบาลตําบลน้ําโจ

 -    -    -    -   กอง ส.ส.

มิติที่ 3 รวม
 8  มาตรการ   5 

โครงการ   6 กิจกรรม  90,000  90,000  90,000  90,000
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ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

4. การ

เสริมสรางและ

ปรับปรุงกลไก

ในการ

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการ

ขององคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่น

4.1 มีการจัดวาง

ระบบและรายงาน

การควบคุมภายใน

ตามที่คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดิน

กําหนด

4.1.1 (1) มาตรการ

ติดตามประเมินผลระบบ

ควบคุมภายใน

 -    -    -    -   งาน

ตรวจสอบ

ภายใน

4.1.2 (1) โครงการจัดทํา

แผนการตรวจสอบภายใน 

ประจําปงบประมาณ

 -    -    -    -   งาน

ตรวจสอบ

ภายใน

4.1.2 (2) โครงการจัดทํา

รายงานการควบคุมภายใน

 -    -    -    -   งาน

ตรวจสอบ

ภายใน

4.1.3 (1) กิจกรรมติดตาม

ประเมินผลการควบคุม

ภายใน

 -    -    -    -   งาน

ตรวจสอบ

ภายใน

4.2 การสนับสนุนให

ภาคประชาชนมีสวน

รวมตรวจสอบการ

ปฏิบัติหรือการบริหาร

ราชการตามชองทาง

ที่สามารถดําเนินการได

4.2.1 (1) มาตรการ

สงเสริมใหประชาชนมีสวน

รวมตรวจสอบ กํากับ ดูแล 

การบริหารงานบุคคล

เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง 

การโอน ยาย

 -    -    -    -   งาน กจ.

4.2.2 (1) โครงการอบรม

คณะกรรมการตรวจการจาง

 5,000  5,000  5,000  5,000 กองคลัง
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ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

4.2.3 (1)  กิจกรรมการ

รายงานผลและเผยแพรการ

ใชจายเงินใหประชาชน

ไดรับทราบ

 -    -    -    -   กองคลัง

4.2.3 (2) กิจกรรมการมี

สวนรวมของประชาชนใน

การตรวจสอบการรับ การ

จาย และการใชประโยชน

จากทรัพยสินของเทศบาล

ตําบลน้ําโจ

 -    -    -    -   กองคลัง

4.2.3 (3) กิจกรรมการ

จัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ

จัดจางจากตัวแทนชุมชน

 -    -    -    -   กองคลัง

4.3 การสงเสริม

บทบาทการ

ตรวจสอบของสภา

ทองถิ่น

4.3.2 (1) โครงการ

สงเสริมและสนับสนุนเพื่อ

เขารับการอบรมใหความรู

ดานระเบียบ กฎหมาย

ทองถิ่นแกผูบริหาร สมาชิก

สภาทองถิ่น

งาน

ธุรการ 

สป.

4.3.3 (1) กิจกรรมสงเสริม

และพัฒนาศักยภาพสมาชิก

สภาทองถิ่น

 -    -    -    -   งาน กจ.

4.3.3 (2) กิจกรรมสงเสริม

สมาชิกสภาทองถิ่นใหมี

บทบาทในการตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของฝาย

บริหาร

 -    -    -    -   งาน

ธุรการ 

สป.

4.3.3 (3) กิจกรรมการมี

สวนรวมในการปฏิบัติงาน

ของสมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลน้ําโจ

 -    -    -    -   ทุกกอง
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ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

งบประมาณ

 (บาท)

4.4 เสริมพลังการมี

สวนรวมของชุมชน

(Community) และ

บูรณาการทุกภาคสวน

เพื่อตอตานการทุจริต

4.4.1 (1) มาตรการเฝา

ระวังการคอรรัปชันโดยภาค

ประชาชน

 -    -    -    -   งาน

ธุรการ 

สป.

4.4.1 (2) มาตรการ

สงเสริมและพัฒนา

เครือขายดานการปองกัน

การทุจริต

 -    -    -    -   งาน

ธุรการ 

สป.

4.4.1 (3) กิจกรรม

ประชาสัมพันธกรณีพบเห็น

การทุจริต

 -    -    -    -   งาน

ธุรการ 

สป.

4  มาตรการ   4  

โครงการ   8 กิจกรรม  5,000  5,000  5,000  5,000
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