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ของ 
 
 

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
อําเภอเชียงของ   จังหวัดเชียงราย 

 

  



 

คํานํา  
จากสถานการณการทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่อง  และบทเรียนที่ไดรับจาก

การแปลงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ผานมา สูการปฏิบัติ จึงมีการริเริ่ม
แนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและสถานการณการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน   
โดยจะตองตอบโจทยตอปญหาหรือสถานการณการทุจริตที่ประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ตองเผชิญอยูจริง  
และเพ่ือใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง  
เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใส
สะอาด  ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ 5 ปขางหนา 
จะมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการ
ทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ
รักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน  เพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม  เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ จึง
แสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของตอไป  
  

 

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
อําเภอเชียงของ   จังหวัดเชียงราย 
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                   สวนที่ 1 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561-2564)  
 ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย 
...................................... 

หลักการเหตุผล   

ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ   ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการ หรือแนวทางการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ  โดยมุงเนนการสราง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัด
ก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการ
บริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล  เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ใน
การปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

สํานักงาน ป.ป.ช. ไดรวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ เรื่อง การเปนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต กับเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ดานการปองกันการทุจริต รุน
ที่ 1 ป2556 ระยะที่ 2 เมื่อวันท่ี 26  กันยายน 2556 (ปฏิบัติหนาที่เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตนแบบดานการปองกันการทุจริต ระยะที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 และระยะที่ 2 ปงบประมาณ 
พ.ศ.2560- 2562) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการสนับสนุนดานวิชาการในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต และสงเสริมใหมีการขยายผลและขยายเครือขายการปองกันการทุจริตไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แหงอ่ืน ๆ   

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป   ซึ่งยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริต”   

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม  เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ จึง
แสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของตอไป และเพ่ือใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนใน
การตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง  เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีมาตรฐานความโปรงใส
เทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean 
Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  
เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  
หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน  เพ่ือใหประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
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วิสัยทัศน         

  "ประชาชนอยูเย็นเปนสุขคูสังคมที่ดี    และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง" 

พันธกิจ ( Mission )          

  1.การบริหารจัดการสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ การผังเมือง การขนสง และการ
วิศวกรรมจราจร การควบคุมอาคาร โครงสรางพื้นฐาน น้ํา พลังงาน เพ่ือสนับสนุนและสงเสริม การสรางมูลคา
ทางการตลาด การคา การลงทุน การประกอบอาชีพ การพาณิชย การบํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของ
ประชาชน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโรงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคง 

  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต อยูบนพื้นฐานทางสังคมของลานนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถิ่นวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น ใหคุณธรรมมีการเรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอยาง
เหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 

  3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

  4.รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ไดรับการคุมครองทางสังคมที่มีคุณภาพอยาง
ทั่วถึงและเทาเทียม สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข เปนธรรม และเปนสังคมที่มีคุณภาพ 

  5.การบริหารจัดการเปนไปเพ่ือประโยชนของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี หลักธรรมมาภิบาล คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน ทุกภาคสวนไดรับการเสริมสรางให
สามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาภายใตระบบทีโ่ปรงใสเปนธรรม 

วัตถุประสงคการจัดทําแผน 

1.  เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาล 

2. เพ่ือสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต  โดยการเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักใน

การปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น  ปราศจากการ

กอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัตติามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแหง

ผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

3. เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

4. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับ

วฒันธรรมทองถ่ิน 

5. เพ่ือเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและเขมแข็ง 
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เปาหมาย 

  ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทําแผนปฏิบัติ

การปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สูงกวารอยละ 50 

ประโยชนของการจัดทําแผน 

1.  เปนกลไกและเครื่องมือที่สําคญัในการปองกันการทุจริตท่ีจะเกิดขึ้นในองคกรสงผลให

การบริหารงานมีความโปรงใส 

2. จัดทําบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปญหา

การทุจริตได 

3. กอใหเกิดความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และศรัทราของประชาชนตอการบริหารงานของ

เทศบาล 

4. เทศบาลจัดทําแผนปองกันการทุจริตและนําไปสูการปฏิบัติแลวจะสงผลถึงระดับคะแนน

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)ดวย
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                สวนที่ 2 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป  
(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย 
 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป  
2561 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การ
สรางสังคม
ที่ไมทนตอ
การทุจริต 

1.1 การสราง
จิตสํ านึ กและ
ความตระหนัก
แกบุคลากรท้ัง
ข า ร า ช ก า ร
การเมื องฝ าย
บ ริ ห า ร 
ขาราชการฝาย
การเมื องฝ าย
ส ภ า ท อ ง ถิ่ น 
และฝายประจํา
ข อ ง อ ง ค ก ร
ปกครองส วน
ทองถ่ิน 

 1.1.1 (1) โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.1.1 (2) โครงการฝกอบรม สัมมนา
และศึกษาดูงาน คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถ่ิน พนักงานและลูกจาง 
1.1.2.(1 )  กิ จ ก ร ร ม  “  ป ร ะ ก า ศ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ” 
1.1.2  (2) มาตรการ “เสริมสรางองค
ความรูดานการตอตานการทจุริต” 
1.1.3 (1) กิจกรรมใหความรูเรื่อง 
ผลประโยชนทบัซอน ใหกับผูบรหิาร 
สมาชิกสภา และพนักงาน เทศบาล 
1.1.3 (2) มาตรการ “จัดทําคูมือการ
ปองกันผลประโยชนทับซอน” 
1.1.3 (3) มาตรการ “ปลูกฝงองค
ความรูใหมีความเขาใจ เกี่ยวกับ 
Conflict of Interest” 

 
60,000 

 
200,000 

 
 
 
 
- 
 

 

- 

 

- 

 

- 

 
60,000 

 
200,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 
60,000 

 
200,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 
60,000 

 
200,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 
 

1.2 การสราง
จิตสํ านึ กและ
ความตระหนัก
แกป ระชาชน
ทุกภาคสวนใน
ทองถ่ิน 

1.โครงการพัฒนาและสงเสริมศกัยภาพ
ถนนคนเดินในเขตเทศบาล 
2.โครงการอบรมฟนฟูเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ อสม. 
3.โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน
และกลุมพลังมวลชน 
4.กิจกรรมรักน้ํา รักปา รักษาธรรมชาต ิ
5.โค ร ง ก า ร ส ง เส ริ ม ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 
200,000 

 
100,000 

 
 

150,000 
 
- 

40,000  
 

20,000 

 

200,000 
 

100,000 
 
 

150,000 
 
- 
- 
 

20,000 

 

200,000 
 

100,000 
 
 

150,000 
 
- 

40,000 
 

50,000 

 

200,000 
 

100,000 
 
 

150,000 
 
- 
 
 

50,000 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป  
2561 

ป 
 2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 1 .3  ก า ร ส ร า ง
จิตสํานึกและความ
ต ระห นั ก แ ก เด็ ก
และเยาวชน 
 

 1. โครงการสงเสริมพัฒนา
สติปญญาเด็กไทย 
 

100,000 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 

 

มิติที่ 1 รวม 7 โครงการ  3 มาตรการ       
3 กิจกรรม 

870,000 830,000 870,000 830,000  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป  
2561 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

2 . ก า ร
บ ริ ห า ร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร 

 กิจกรรมประกาศเจตจํ านง
ตอตานการทุจริตของผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

 

 2.2 มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 (1) มาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
2.2.1 (2) มาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  ปลัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและหัวหนาสวนราชการ 
2.2.1 (3) กิจกรรม “สรางความ
โปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงนิเดือน 
2.2 .2 (1)กิจกรรมการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัด
จาง 
2.2.2 (2) กิจกรรมการพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหาพัสด”ุ 
2.2.2 (3) กิจกรรม “ควบคุมการ
เบิกจายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป” 
2.2.3 (1) กิจกรรม การสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
2.2.3 (2)กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการประชาชน
เพื่ อ ให เกิ ด ค ว าม พึ ง พ อ ใจ แ ก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

11,100 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

11,100 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

11,100 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

11,100 
 
- 

 

 2.3 มาตรการการใช
ดุ ล ย พิ นิ จ แ ล ะ ใช
อํ า น า จ ห น า ที่  ให
เปนไปตามหลักการ
บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร
บานเมืองที่ด ี

2.3.1 (1) กิจกรรมการลดข้ันตอน
การปฏิบัติงาน 
2 .3.2  (1 ) ม าตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
2.3.2 (2) มาตรการมอบอํานาจ
ของนายกองคก รปกครองส วน
ทองถ่ิน  
2.3.2 (3) มอบอํานาจเจาพนักงาน
ทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป  
2561 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

  2.3.2 (4) มาตรการการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ป ลั ด เท ศบ าลแ ล ะหั วห น าส วน
ราชการ 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 

 2.4 การเชิดชู
เกียรติแก
หนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนิน
กิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนที่
ประจักษ 

2.4.1 (1) กิจกรรมคัดเลือกบุคลากร
ดีเดน 
2 .4 .2  (1 ).ยกย อง เชิ ดชู เกี ย รติ
หนวยงาน / บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนที่ประจักษ 
2.4.2(2)กิ จ ก ร ร ม เชิ ด ชู เกี ย ร ติ
ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
2.4.3 (1) กิ จ กรรม เชิ ด ชู เกี ย รติ

ป ระชาชนผู ปฏิ บั ติ ต ามปรัชญ า 

เศรษฐกิจพอเพียง 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

 2.5 ม า ต ร ก า ร
จัดการ  ในกรณี
ไดทราบหรือรับ
แ จ ง ห รื อ
ตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

 2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทํา
ขอตกลงปฏิบัติราชการ” 
2.5.2 (1) กิจกรรม ใหความรวมมือ
กับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการ
ตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ  
ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
2 .5 .2 (2 ) ม าตรก าร  “แต งตั้ ง
ผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียน” 
2.5.3(1 )มาตรการ “ดําเนินการ
เก่ียวกับเรื่องเทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของ วาทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่ โดยมิชอบรองเรียน  
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ของ 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 

มิติที่ 2 รวม 8 มาตรการ 12 กิจกรรม 11,000 11,000 11,000 11,000  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป  
2561 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

3.การสงเสริม
บทบาทและ
การมีสวนรวม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดใหมีการ
เผยแพ ร ข อมู ล
ข า ว ส า ร ใ น
ช อ งท างที่ เป น
การอํานวยความ
ส ะ ด ว ก แ ก
ป ระชาชน ได มี
ส ว น ร ว ม
ตรวจสอบการ
ปฎิบั ติ ราชการ
ต า ม อํ า น า จ
หนาที่ของ อปท.
ไดทุกขั้นตอน 

 3.1.1(1)มาตรการ “ปรับปรุง
ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาล
ตํ า บ ล เ วี ย ง เ ชี ย ง ข อ ง ใ ห มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 
3.1.1 (2) กิ จ กรรม  “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูล ขาวสาร
ของ ทต.” 
3.1.2(1 ) มาตรการ “เผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง 
พัสดุและทรัพยสินของเทศบาลและ
การรับเรื่องรองเรียน 
3.1.2(2).มาตรการ เผยแพรขอมูล
ที่สําคัญและหลากหลาย 
3 .1 .3  (1 )มาตรการ “จัด ให มี
ชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสารของเทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ 
3.1.3( 2 ) โ ค ร ง ก า ร สื่ อ
ประชาสัมพันธ 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

 3.2 การรับฟง
ค ว าม คิ ด เห็ น
ก า ร รั บ แ ล ะ
ตอบสนองเรื่อง
รองเรียน / รอง
ทุ ก ข ข อ ง
ประชาชน 

3.2.1(1 )  โ ค ร ง ก า ร จั ด ทํ า
แผนพัฒนาทองถ่ินและชุมชน 
3 .2 .1  (2 )  กิ จ ก ร ร ม  ก า ร
ดําเนินงานศูนยรับ เรื่องราวรอง
ทุกขเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
3 .2 .2  (1 )ม าต รก า ร กํ าห น ด
ขั้นตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน 
3.2.3 (1) มาตรการแกไขปญหา
ความเดือดรอนรําคาญ 
ด า น ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ
สิ่งแวดลอม 
3.2.3 (2) กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบข อ เท็ จจริ ง ให ผู
รองเรียน / รองทุกขรับทราบ 

20,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

20,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

20,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

20,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป  
2561 

ป 
 2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 3.3 การสงเสริมให
ป ระชาชน มี ส วน
รวมบริหารกิจการ
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

3 .3 .1 (1 ) ม าต รก าร แ ต งตั้ ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล 
3 .3 .1 (2 )  จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ประชาคมหมูบานและประชาคม
ตําบลประจําป 
3 .3 .1  (3 ) ก ารส ง เส ริ ม แล ะ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชน 
3.3.2 (1 ) ม าต รก า ร แ ต ง ตั้ ง
ตั วแทนประชาคมเข ารวม เป น
คณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
3 .3 .3  (1 )  กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
3.3.3(2) มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 

มิติที่ 3 รวม 2 โครงการ 9 มาตรการ  
4 กิจกรรม 

20,000 20,000 20,000 20,000  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป  
2561 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4.การ
เสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

4.1  มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน 

 4.1.1 (1 ) โค ร งก า ร จั ด ทํ า
แ ผ น ก ารต รว จ ส อ บ ภ าย ใน
ประจําป ประจําปงบประมาณ 
2561-2564 
4 .1 .1  (2 ) โค ร งก ารจั ด ทํ า
รายงานการควบคุมภายใน  
4 .1 .2  (1 ) กิ จกรรมติ ดต าม 
ประเมนิผลการควบคุมภายใน  
4.1.2 (2) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

 4.2 การสนับสนุน
ใหภาคประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได 
 

4 .2 .1  มาตรการส ง เส ริม ให
ประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ ง การ
โอนยาย 
4.2.2 .กิจกรรมการรายงานผล
การใชจายเงินใหประชาชนไดรับ
ทราบ 
4 .2 .3 .กิ จ ก รรม ก า ร จั ด ห า
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจาก
ตัวแทนชุมชน 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 

 4.3  การสง เสริม
บ ท บ า ท ก า ร
ตรวจสอบของสภา
ทองถ่ิน 

4.3.1 (1) กิจกรรมการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 
4 .3 .2 (1 )กิ จ ก ร รม ส ง เส ริ ม
สมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝายบริหาร 
4.3.2(2 ) กิจกรรมการมีสวน
รวมในการปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป  
2561 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4.การ
เสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

4.4 เสริมพลัง
การมีสวนรวม
ของชุมชน 
(community) 
และการบูรณา
การทุกภาค
สวน เพ่ือ
ตอตานการ
ทุจริต 

4.4.1(1) มาตรการเฝาระวังการ
คอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน 
4.4.1 (2) มีปายประชาสัมพันธ
กรณีพบเห็นการทุจริต  
4.4.2 (1) มาตรการสงเสริมและ
พัฒนาเครือขายดานการปองกัน
การทุจริต 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 

มิติที่ 4 รวม 1 โครงการ 3 มาตรการ  
4 กิจกรรม 

- - - -  
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มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต  
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชน สุขแก
ประชาชนในทองถิ่น  
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. หลักการและเหตุผล  

 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80(4) บัญญัติใหสงเสริม

สนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  มาตรา 

289 บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและฝกอาชีพตามความเหมาะสมและ

ความตองการภายในทองถิ่นนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ  พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนที่

การศกึษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาระดับในระดับหนึ่งหรือทุกระดับตาม

ความพรอม ความเหมาะสมและความตองการภายในทองถ่ิน รวมทั้งใหกําหนดหลักเกณฑการประเมินความพรอม

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และประสานสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัด  สําหรับพระราชบัญญัติกําหนดแผน

ขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุก

รูปแบบ มีอํานาจหนาที่ในการจัดการศึกษาและใหดําเนินการถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีความครอบคลุมถึงการถายโอนภารกิจการศึกษา ซึ่งสอดคลองตามแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2556 – 2559  ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต   แนวทางการ

พัฒนาที่ 2.6 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคณุภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ   การศึกษา

ตามอัธยาศัยและการเรียนรูตตลอดชีวิต 

   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

มาตรา 4  กําหนดคําวา “ครู” คือ บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริมการ

เรียนรูของผูเรียนดวยวิธกีารตางๆ  ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน และ “บุคลากรทางการศึกษา”  คือ ผูบริหาร

สถานศึกษา  ผูบริหารการศึกษา รวมทั้งผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการ  หรือปฏิบัติงาน

เก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตางๆ  

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําหนดมาตรฐาน

ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานดานปจจัยทางการศึกษา  มาตรฐานที่ 1 ระบุวา “ ครูมีคุณธรรม 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ 
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จริยธรรม มีความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ” และมาตรฐานที่ 2 ระบุวา 

“ผูบริหารสถานศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม มีภาวะผูนําและมีความสามารในการบริหารจัดการศึกษา” ตาม

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2557 

ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริม พัฒนาความรู สรางประสบการณในการเรียนรู ใหแก เจาหนาที่

ทองถ่ิน        พนักงานครูเทศบาลและบุคลกรทางการศึกษา  ใหไดรับความรู  ความสามารถ  ประสบการณ และ

เสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานการจัดการศึกษาทั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตําบลเวียง-       เชียงของ ใหไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด เทศบาลตําบล

เวียงเชียงของ จึงไดกําหนดจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําป 2561  

ขึ้น  

3. วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรู และประสบการณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม 
หลักการพัฒนาสมอง (BBL) สําหรับเด็กปฐมวัย 

๒. เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรู และประสบการณในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ใหมีประสิทธิภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด 

๓. เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรู และประสบการณในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน 

๔. เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับประสบการณตรงจากการศึกษาอบรม นําความรูที่ไดมาพัฒนา
ตนเอง  พัฒนางาน พัฒนานักเรียน และพัฒนาสถานศึกษา 

4. เปาหมาย  
  เชิงปริมาณ 
 1.ผูเขารับการฝกอบรม ประกอบดวย เจาหนาทองถ่ิน (นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรีผูบริหาร
สถานศึกษา  พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  พนักงานจาง) และ บุคคลภายนอก (บุคลากรทางการศึกษา
ที่มีสวนเก่ียวของ ไดแก กรรมการสถานศกึษา ฯลฯ)   
 เชิงคุณภาพ 
 ๑.ผูเขารับการฝกอบรม มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักการ
พัฒนาสมอง (BBL)การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กและการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน
การพัฒนาทองถ่ิน 
 2.ผูเขารับการฝกอบรมไดรับประสบการณตรงจากการศึกษาอบรม และนําความรูที่ไดมาพัฒนาตนเอง  
พัฒนางาน พัฒนานักเรียน และพัฒนาสถานศึกษา อยางมีประสิทธิภาพ 
 
5. พื้นท่ีดําเนินการ  
  เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   
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6. วิธีดําเนินการ  
  1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น  
  2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
  3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร  
  4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม  
  5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบรหิารทองถ่ินทราบ 
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน   4   ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณ  60,000 บาท  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   กองการศึกษา   เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑.   ผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรู และประสบการณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม 
หลักการพัฒนาสมอง (BBL) สําหรับเด็กปฐมวัย 

๒. ผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรู และประสบการณในการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหมี
ประสิทธิภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด 

๓. ผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรู และประสบการณในการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานในการพัฒนาทองถิ่น 

๔. ผูเขารับการฝกอบรมไดรับประสบการณตรงจากการศึกษาอบรม นําความรูที่ไดมาพัฒนาตนเอง  
พัฒนางาน พัฒนานักเรียน และพัฒนาสถานศึกษา 

11.การติดตามและประเมินผล 
 ๑.ประเมินผลการดําเนินงานโดยใชแบบประเมินผลของผูเขารับการอบรม 
 ๒.สรุปผลการดําเนินงาน การนําความรูและประสบการณ มาประยุกตใชในการดําเนินงานชององคกร 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  และ 
  พนักงานทองถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
         ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ       และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหาร

จัดการยุคใหม  ผูนําหรือผูบริหารองคการตางๆ  ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบตางๆ 

ๆโดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ  การปรับเปลี่ยนวิธีคดิ  วิธีการทํางาน  เพ่ือแสวงหา

รูปแบบใหม ๆ     และนําระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ มาพัฒนาองคการ         ซึง่นําไปสูแนวคิดการพัฒนา

ระบบบริหารความรูภายในองคการ เพ่ือใหองคการสามารถใชและพัฒนาความรูที่มีอยูภายในองคกรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคกรไดอยางเหมาะสม 

            และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่  ๒  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  

๕๐  วรรคสอง  การปฏิบัติงานตามาอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใช

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  

การจัดทํางบประมาณ  การจัดซื้อจัดจาง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูล 
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ขาวสาร  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับวาดวยการนั้น  และหลักเกณฑและวิธีการที่

กระทรวงมหาดไทยกําหนด  ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

พ.ศ.2546 มาตรา  11 ระบุวา “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการ

แหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ  เพื่อนํามา

ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง  รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ  รวมทั้ง  ตองสงเสริมและ

พัฒนาความรูความสามารถ   สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรที่มี

ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับ

การบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์   ประกอบกับ  ตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาล  3  ป  (255๘ – 25

๖๐)  ไดกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ใหเทศบาลตองมีการพัฒนาบุคลากร

ในสังกัดใหมีความรูในดานตาง ๆ  คือ   ความรูท่ัวไปในการบริหารราชการ  ความรูทักษะเฉพาะงานในตําแหนง  

ความรูในการบริหารทรัพยากรบุคคล  บริหารงาน  บริหารงบประมาณ  และใหบุคลากรเทศบาลเปนผูมีคุณธรรม  

จริยธรรม  และมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

                   จากเหตุผลดังกลาวขางตน  คณะผูบริหารเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ

ของการพัฒนาบุคลากร    จึงใหจัดทําโครงการ  ฝกอบรม สัมมนา  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และ

พนักงานทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙   หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ทํางาน ” ขึ้น 

3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดรับการเพิ่มพูนความรู  และเพ่ิมประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน 

3.๒ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดพัฒนาทัศนคติที่ดี  ปลูกฝงจิตสํานึกทั้งตอองคกร   ตอผูอ่ืน  ตอตนเอง  
และสาธารณะ  เพื่อมุงปฏิบัติหนาที่ราชการ  เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญ  เสียสละประโยชนสวนตัว
เพ่ือประโยชนสวนรวม 

3.๓ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดรับประสบการณ   และสามารถนํามาปฏิบัติงานในองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.๔  เพ่ือเสริมสรางคณุธรรม   จริยธรรม ใหแกบุคลากรของเทศบาล 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
         ผูเขารับการอบรมและศึกษาดูงาน ประกอบดวยผูบริหาร  ผูชวยผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
และพนักงานทองถิ่น   
 
5. พื้นท่ีดําเนินการ  
        เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
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6. วิธีดําเนินการ  

๔.1  จัดทําโครงการเสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

๔.2  ประสานงานหนวยงานที่เก่ียวของ 

 ๔.3  ดําเนินการตามโครงการ   

๔.4  ประเมินผลการดําเนินโครงการ  โดยใชแบบประเมินผลของผูเขารับการอบรม 

๔.5  สรุปผลการดําเนินงานเสนอตอผูบริหาร 

7. ระยะเวลา ในการดาํเนินการ  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณ ในการดําเนินการ   200,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาล    เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  1) ผูเขารับการอบรมไดรับการเพ่ิมพูนความรู  ประสิทธภิาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  

 ๒) ผูเขารวมโครงการไดพัฒนาทัศนคติที่ดี  ปลูกฝงจิตสํานึก  ทั้งตอองคกร  ตอผูอ่ืน  ตอตนเอง และ
สาธารณะ  โดยมุงปฏิบัติหนาท่ีราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญ  เสียสละประโยชนสวนตัวเพ่ือ

ประโยชนสวนรวม 

 ๓)ผูเขารวมโครงการไดรับประสบการณ และสามารถนํามาปฏิบัติงานในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

11. การติดตามและประเมินผล 

         ประเมินผลการดําเนินงานโดยใชแบบประเมินผลของผูเขารับการอบรม 

1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
1.ชื่อโครงการ / มาตรการ /กิจกรรม “ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของเทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติใหมีประมวลจริยธรรม 

เพ่ือกําหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละ

ประเภท โดยใหมีกลไกและ ระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานรวมกันเปน

หมูคณะอีกอยางที่ขาดไมไดคือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ 

อันถูกตองดีงาม   ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม ซึ่งถา บุคลากรทุกคนที่ทํางานรวมกันมี

คุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไปดวยดี และมีประสิทธิภาพ 

รวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความเชื่อมั่นและ ไววางใจที่จะ

เขามารับบริการที่องคกรนั้นๆ 

3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพ่ือเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต  
  3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหเกิดประโยชน
สุขแก ประชาชน  
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  3.3 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
  3.4 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมีผลประโยชน
ทับซอน 
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุงสู

การเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุก

รูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา

ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา

อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือให

ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (CorruptionPerceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 

50 ในป พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน 

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ จึงไดกําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตข้ึน เพื่อให

สามารถแปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 

ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น 

ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป 

 3.2 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหารทองถิ่น 

สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องข้ึนไป 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการทุจริต 

อาทิกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปลูก

จิตสํานึก 

 2. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติอยาง

เครงครัดผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
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8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพร 

 

1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไม
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการ
กระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) 
แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง 
สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่ละความรับผิดชอบ
เพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลาย
รูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือ
ทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
บริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจที่ตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทาน
หรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการ
ประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ เพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนแกบุคลากรในเทศบาลตําบลเวียงเชียงของเพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรม
ปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานเทศบาล  เพื่อใหพนักงานทุกคนทํางานโดย
ยึดถือระเบียบ กฎหมายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชน
ทับซอน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานเทศบาล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับ
ซอน 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ของเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ 
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 3.3 เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของมีจิตสํานึก คานิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอรรัปชันมุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด 
4. เปาหมาย 
 พนักงานเทศบาลและพนักงานจางเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
1. ชื่อโครงการ / มาตรการ /กิจกรรม “มาตรการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน”  
2. หลักการและเหตุผล  
   รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการ
ปองกันและปราบปราม การทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็น
เรื่องการสงเสริมการบริหารราชการ แผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและ ปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปน
ธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพ่ือสรางความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบ
คุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายที่ครอบคลุมการปองกันและปราบปราม การทุจริตและการมี
ผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูที่
เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต แหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํา ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน คุณธรรมและความ
โปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร ซึ่งสนับสนุนให 
หนวยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรูตาม
คูมือหรือ ประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ในหนวยงานดวย เพ่ือตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขางตน และเพ่ือนํา เครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิบัติใหเปนกลไกสําคัญท่ีจะ 
ปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนของเจาหนาที่ในภาครัฐ เทศบาลตําบล
เวียงเชียงของ  จึงไดตระหนัก และเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขึ้น เพ่ือ
เปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความ เขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว 
รวมทั้ง เปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษา เพื่อเปน พ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสราง
สังคมไทยให เปนสังคมที่ ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทยให เทียบเทาระดับ
มาตรฐานสากลไดตอไป  

 

 

 

 



-20- 

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  ใหบุคลากร
ผูปฏิบัติงานนําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง  
  3.2 เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาการ
ทุจริตคอรรัปชัน    

4. เปาหมาย/ผลผลิต บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  

6. วิธีดําเนินการ  

  1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล  
  2. จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน  
  3. ตรวจสอบความถูกตอง  
  4. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน  
  5. แจกจายใหบุคลากร  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพ่ิมเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมไว 
เพ่ือลดระบบอุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาที่ของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวมออกจากกันได หากเจาหนาที่ของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวยการขัดกัน
แหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบหลายปที่ผานมา 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชันของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซึ่งไดสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศรวมท้ังไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวมจากสถานการณขางตน จําเปนที่หนวยงาน
ภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความพรอมที่จะเขาใจสาเหตุและปจจัยที่นําสูการคอรรัปชัน เพ่ือจะได
หาทางปองกันและปฏิบัติหนาที่ใหหางไกลจากตนเหตุตางๆ ที่นําไปสูการทุจริตคอรรัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการ
ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
รวมทั้งใหตระหนักถึงผลกระทบจากปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน ซึ่งเปนปญหาเชิงโครงสรางที่เกี่ยวของกับหลายมิติ ทั้งมิติดานสังคม การเมือง
และการบริหารที่สําคัญสะทอนถึงวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารที่ดอยพัฒนา 
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 ดังนั้น เทศบาลตําบลเวียงเชียงของจึงไดจัดทํามาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ 
Conflict of Interest” ข้ึน  เพ่ือสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อสวนรวม 
ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ หากขาราชการและพนักงาน
เจาหนาที่ของรัฐขาดจิตสํานึกในหนาท่ีที่จะปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ มีการใชอํานาจทาง
ราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพื่อเอ้ือประโยชนตอตนเองกลุม พรรค พวกพอง เหนือผลประโยชน
สวนรวมยอมสงผลกระทบตอสถาบันราชการ และสรางความเสียหายตอประเทศชาติและประชาชน 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับ Conflict of Interest แกบุคลากรของเทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของ 

 3.2 เพื่อสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือสวนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนในองคกร 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of 
Interest 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. วางแผน/การถายทอดองคความรู 

 2. ออกแบบกิจกรรม 

 3. จัดเตรียมเอกสาร 

 4. ดําเนินการจัดประชุม 

 5. สรุปรายงานการประชุม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

 สํานักปลัด เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest 
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพถนนคนเดินในเขตเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 ตามที่เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ จะดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพถนนคนเดิน
ในเขตเทศบาล ณ  ถนนบานสบสม – หาดไคร เพ่ือพัฒนาและสงเสริมศักยภาพใหเปนแหลงทองเที่ยว และเปน
แหลงซื้อ ขายสินคาพ้ืนเมืองทองถิ่น รวมถึงเปนเวทีการแสดงกิจกรรมวัฒนธรรมพ้ืนบาน  สงเสริมภูมิปญญา 

ชาวบาน อีกทั้งเปนการกระตุนเศรษฐกิจชุมชน   สรางรายไดใหแกประชาชนในทองถิ่น  สรางความประทับใจแก
ประชาชน และนักทองเที่ยวท่ีมาเยือน 

 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  ไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพถนน คนเดินใน
เขตเทศบาล  เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ๒๕๔๒ หมวด  ๒  มาตรา  ๑๖  ขอ  (๖),(๘) และขอ (๑๑)  เทศบาลตําบล   เวียงเชียงของ 
จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพถนนคนเดินในเขตเทศบาล  เพ่ือเปนการสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
สรางรายไดใหแกทองถิ่น  และสงเสริมการทองเที่ยวในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ และอําเภอเชียงของ ให
ยั่งยืนตอไป 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อกระตุนเศรษฐกิจชุมชน  สรางรายไดใหแกประชาชนในทองถิ่น 

 3.2 เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปญญาของชุมชน 

 3.3 เพื่อสงเสริมใหเกิดแหลงทองเที่ยว และแหลงซื้อ ขายสินคา รวมถึงเปนเวทีการแสดงกิจกรรม
วัฒนธรรมพ้ืนบาน  สงเสริมภูมิปญญาชาวบาน ที่ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว 

 3.4 เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ และอําเภอเชียงของ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 4.1 ประชาชนในพ้ืนที่มีรายไดจากการนําสินคามาจําหนาย  

 4.2 เกิดแหลงทองเที่ยว และแหลงซื้อ ขายสินคา สงเสริมภูมิปญญาชาวบาน  

 4.3 เศรษฐกิจชุมชนพัฒนาข้ึน 

 4.4 นักทองเที่ยวเกิดความประทับใจ ในการเดินทางมาทองเที่ยวอําเภอเชียงของ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 ถนนสบสม – หาดไคร  เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

6. วิธีดําเนินงาน 

 6.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 6.2 ประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 6.3 ดําเนินการโครงการ 

 6.4 ติดตามประเมินผล 

 6.5 สรุปผลการดําเนินงานเสนอตอคณะผูบริหาร 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 200,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานสงเสริมการทองเท่ียว    สํานักปลัดเทศบาล    เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 10.1 ประชาชนในพ้ืนที่มีรายไดจากการนําสินคามาจําหนาย  

 10.2 เกิดแหลงทองเที่ยว และแหลงซื้อ ขายสินคา สงเสริมภูมิปญญาชาวบาน  

 10.3 เศรษฐกิจชุมชนพัฒนาขึ้น 

 10.4 นักทองเที่ยวเกิดความประทับใจ ในการเดินทางมาทองเที่ยวอําเภอเชียงของ 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมฟนฟูเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 (19 ) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล ประกอบกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  กระทรวงสาธารณสุขไดถายโอนงานสาธารณสุขมูลฐานใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ทําใหมีบทบาทในฐานะผูใหบริการประชาชนใหอยูดี  มีสุข  ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อส
ม.) เปนบุคคล ที่ใกลชิดประชาชน  จะมีบทบาทในการพัฒนาดานสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
โดยเฉพาะในเรื่องการสงเสริมสุขภาพ  การปองกันโรค  และการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน ตลอดจนเปนผูนําในการ
สรางสุขภาพใหแกชาวบานในชุมชน  โดยปญหาสาธารณสุขจะมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น มีความเกี่ยวของและ
สัมพันธกับปจจัยตางๆ มากขึ้น การแกไขปญหาสาธารณสุขจึงตองแกไขดวยองคความรูที่หลากหลาย ซึ่ง การ
ฝกอบรม และศึกษาดูงานเปนการเพ่ิมพูนความรู  พรอมท้ังนําประสบการณที่ไดรับนํามาปรับปรุงแกไขปญหาของ
หมูบาน/ชุมชน  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 ผูรับผิดชอบโครงการไดตระหนักและใหความสําคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนจึงไดจัดทําโครงการ
พัฒนาศักยภาพ อสม.ข้ึน เพ่ือสงเสริมดานองคความรูและหาประสบการณใหกับ อสม. สามารถนํามาพัฒนางาน
สาธารณสุขในชุมชนไดอยางยั่งยืนตอไป 

3. วัตถุประสงค 

 เพ่ือพัฒนาองคความรูทักษะใหกับ อสม. 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของจํานวน  80  คน 
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5. พื้นท่ีดําเนินการ 

   เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

6. วิธีดําเนินงาน 

6.1 จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการอสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน 
  -อสมนักจัดการสุขภาพดานสงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ

 -อสมนักจัดการสุขภาพดานการสงเสริมสุขภาพผูพิการ 

 -อสมนักจัดการสุขภาพดานการสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็ก 

 -อสมนักจัดการสุขภาพดานการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ 

 -อสมนักจัดการสุขภาพดานการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ไขหวัดนก ไขหวัดใหญ 

อุจจาระรวง 

 -อสมนักจัดการสุขภาพดานอาหารปลอดภัย 

 -อสมนักจัดการสุขภาพดานโรคเบาหวาน 

 -อสมนักจัดการสุขภาพดานโรคความดันโลหิตสูง 

 มีการดําเนินงานครอบคลุมทุกกลุมอาย ุ

6.2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณของ อสม.  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 100,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 อสม.มีความรูความชํานาญมีศักยภาพในการดําเนินงานดานสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขต
ที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะในเรื่องการสงเสริมสุขภาพ  การปองกันโรค  ตลอดจนเปนผูนําในการสรางสุขภาพใหแก
ชาวบานในชุมชน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนและกลุมพลังมวลชน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งท่ีมีหนาที่ใน

การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งมีหนาบํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น  ตลอดจนเพ่ือการพัฒนาการสงเสริมการทองเที่ยวและการจัดใหมี

และบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ รวมถึงพัฒนาทองถิ่นใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน  ตามมาตรา  50(3) 

(8)  ประกอบมาตรา 53 (1) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 12)  พ.ศ. 

2546  และตามมาตรา  16  (8) (11) (13)  แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542  

  ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น  ใหเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาของ

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  ในดานการเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ  และดานการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพ

ชีวิต  รวมทั้ง  เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  ที่อําเภอเชียงของ  ไดกลายเปนเมืองทองเที่ยว  ที่มี

นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ  เขามาทองเท่ียวมากขึ้น  เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  จึงได

ตระหนักและเห็นความสําคญัถึงแนวทางในการพัฒนา  จึงควรยึดถือแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนเปนหลัก  

ฉะนั้น  การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  เพ่ือเปนการตอบสนองความตองการของประชาชนอยาง

สูงสดุ  แกนนําและกลุมมวลชนหมูบาน  จึงจําเปนที่จะตองไดรับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให

สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน

ในทองถิ่นของตนเอง  ซึ่งตามแนวคิดพ้ืนฐานของวิธีการพัฒนาชุมชนคอื  การชวยใหประชาชนชวยเหลือตนเองได  

ซึ่งหมายถึงประชาชนตองชวยกันในการพัฒนาตนเอง  ไมใชเปนผูรับการพัฒนาเทานั้น  ดังนั้น  การพัฒนาชุมชน

แนวใหมจึงเนนการพัฒนาคน  โดยยึดหลักสําคัญใหทุกคนมีสวนรวมในการแกไขปญหาของตนเอง  ดวยตนเอง  

และเมื่อมีความพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงแลว กระบวนการตางจะเกิดขึ้นเอง  การมีสวนรวมของประชาชนจึงเปน

เครื่องปองกันวา  ผลแหงการพัฒนาจะเกิดขึ้นกับประชาชนสวนใหญ และยังเปนการสรางประชาธิปไตยใหเกิดขึ้น

ในชุมชนอีกดวย 

 จากแนวคิดดังกลาว  เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนและ
กลุมพลังมวลชน    หลักสูตร “อบรมและศึกษาดูงาน  เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนและกลุมพลังมวลชน”  ขึ้น 

3. วัตถุประสงค 

 3.1  เพื่อใหผูเขารับการอบรม  ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให

ครอบคลุมในดานตางๆ ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ  การพัฒนาและสงเสริมศิลปะ  วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญา

ทองถ่ิน  รวมทั้งดานการสงเสริมการทองเที่ยว 

 3.2  เพ่ือใหผูเขารับการอบรม  เขาใจวิสัยทัศนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีทัศนคติที่ตรงกันในการ

รวมกันพัฒนาทองถิ่น 
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 3.3  เพ่ือใหแกนนําชุมชน  ที่เขารวมฝกอบรม  ไดมีความรูและประสบการณในการบริหารจัดการชุมชน 

 3.4  เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการกําหนดแผนงาน  โครงการตามนโยบายในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของทองถ่ิน  เพ่ือใหการพัฒนาเปนไปอยางยั่งยืน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 กลุมผูนําชุมชน  และกลุมแมบาน  

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

6. วิธีดําเนินงาน 

 6.1  ประสานงานผูนําหมูบาน  กลุมมวลชน  เพ่ือจัดสงบุคคลท่ีมีความพรอมและสามารถเปนแกนนํา
หมูบาน 
 6.2  ประสานสถานที่ศึกษาดูงาน  
 6.3  จัดทําเปนโครงการเสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.4  ดําเนินการตามโครงการ 
 6.5  สรุปผลการดําเนินงานเสนอผูบริหาร 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 150,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 10.1   ผูเขารับการอบรม ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน   ให
ครอบคลุมในดานตางๆ ท้ังการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน  และการสงเสริมการทองเที่ยว 

 10.2  ผูเขารับการอบรม เขาใจวิสัยทัศนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีทัศนคติที่ตรงกันในการรวมกัน
พัฒนาทองถ่ิน 

 10.3  ชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน  โครงการ  ตามนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ทองถ่ิน  ทําใหการพัฒนาเปนไปอยางยั่งยืน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดลอมและปรับปรุงภูมิทัศน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 ดวยในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของมีสภาพแวดลอมที่มีลักษณะความเปนเมืองที่เปนก่ึงเมืองก่ึงชนบท

และสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป การขยายตัวของเมืองเปนไปอยางรวดเร็วทําใหเกิดมลภาวะเพ่ิมขึ้น การเพ่ิมพ้ืนที่สี

เขียวจึงมีความสําคัญจําเปนตองดําเนินการอยางตอเนื่อง รวมถึงการรณรงคสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ รักษา

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนใหกับประชาชน ทั้งนี้เพ่ือการรักษาสภาพแวดลอมที่ดีของเมืองใหประชาชนและผูมาเยือนมี

ความสุข  

 โดยเทศบาลตําบลเวียงเชียงของมีนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตาม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน ตามโครงการดูแลทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมและปรับปรุงภูมิทัศน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดย
การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อปรับปรุงพ้ืนที่ใหสะอาดสวยงามปลูกไม
ดอกไมประดับประดับไฟใหสวนสาธารณะสวยงาม 
 3.2 พัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศนของสวนสาธารณะเพื่อเปนแหลงพักผอนหยอนใจและเปนแหลง
ทองเท่ียวใหญของเวียงเชียงของเปนสวนสาธารณะแหงความสุข 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ปรับปรุงสวนหยอม ภายในเขตเทศบาล ประดับไมดอกไมประดับ ประดับไฟ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

6. วิธีดําเนินงาน 

 6.1 รับมอบนโยบายจากผูบริหาร 
6.2 จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัต ิ  
6.3 ปรับปรุงภูมิทัศน พ้ืนที่เปาหมาย 
6.4 สอบถามความพึงพอใจผูมาใชบริการสวนสาธารณะ 
6.5 ติดตามผลการดําเนินงานและรายงานเสนอตอผูบริหาร 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 2 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2563) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 40,000  บาท 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 มีสถานที่พักผอนหยอนใจที่รมรื่นสวยงาม มีสถานที่ออกกําลังกายสวยงามและปลอดภัย เปนแหลง
ทองเท่ียวของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ เปนสวนสาธารณะแหงความสุข 

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

1. ชื่อโครงการ : สงเสริมพัฒนาสติปญญาเด็กไทย 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

พระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช  2542   มาตราที่  6   ความวา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2546  มาตรฐานที่ 1  รางกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี และมาตรฐานท่ี 3  มีสุขภาพจิตท่ีดี และมี
ความสุข  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 9  เด็กมีพัฒนาการดานรางกายเหมาะสมตามวัย 
มาตรฐานท่ี 10 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ และจิตใจเหมาะสมตามวัย มาตรฐานที่ 12 เด็กมีพัฒนาการดาน
สติปญญาเหมาะสมตามวัย  

เด็กเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคา และเปนอนาคตท่ีสําคัญของชาติ ในหลายประเทศลวนมุงเนนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งจะตองเริ่มตนจากเด็ก โดยเฉพาะในชวงแรกเกิด – ๖ ป ซึ่งเปนชวงท่ีเริ่มมีการพัฒนาใน
ดานตางๆ อยางรวดเร็ว ทั้งทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ จิตใจ และสังคม เด็กในวัยนี้ถาจะไดรับการเลี้ยงดู
ที่เหมาะสม มีการตอบสนองความตองการขั้นพ้ืนฐาน และมีการสงเสริมพัฒนาการที่ดีในแตละดาน ก็จะทําใหเด็ก
นั้นเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพในอนาคต ซึ่งพัฒนาการเด็กเกิดจากการเปลี่ยนแปลงหลายดานผสมผสานกัน โดย
พัฒนาการทุกดานไมวาจะเปนดานรางกาย สติปญญา อารมณ จิตใจ และสังคม ลวนมีความสําคัญและเก่ียวของ
สัมพันธกันหมด การเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการดานหนึ่งยอมมีผลใหพัฒนาการอีกดานหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปดวย 
เชน เด็กที่มีรางกายแข็งแรงสมบูรณมักเคลื่อนไหวคลองแคลว สามารถชวยเหลือตนเองได มีอารมณแจมใส รูจัก
ควบคุมอารมณ เขากับผูอื่นไดดี และมีความสนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว ในทางตรงกันขามเด็กท่ีมีสุขภาพไมดี มัก
ประสบปญญาดานการเจริญเติบโตของรางกายลาชา หรือหยุดชะงักชั่วขณะ อารมณหงุดหงิดงาย มีอาการเศราซึม 
ปรับตัวเขากับผูอ่ืนไดยาก และขาดสมาธิในการเรียนรูสิ่งตางๆ 

 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมพัฒนาการ ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา และใหความรูแก
ผูปกครอง ครู ผูดูแลเด็ก ในการสงเสริมพัฒนาการเด็ก ทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ จึงได
กําหนดจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสติปญญาเด็กไทยข้ึน  
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแตละวัย 

 3.2 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการเด็ก 
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4. เปาหมาย 

 ผูเขารับการฝกอบรมประกอบดวย ผูปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 

 5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ

 5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 

 5.3 ดําเนินการตามโครงการ 

 5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 

6. พื้นท่ีดําเนินการ 

 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ หมูที่ ๑๒ ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
7. งบประมาณดําเนินการ 

 100,000 บาท 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองการศกึษา  เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

10.1 ดานปริมาณ 
- ผูปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา เขารวมกิจกรรม รอยละ ๘๐ 
10.2 ดานคุณภาพ 
- ผูเขารับการฝกอบรม มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแตละวัย 
- ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเก่ียวกับภาวะโภชนาการเด็ก  

 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
1. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น” 
2. หลักการและเหตุผล 
            คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 
ฉบับ ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความ
รวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ
ประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนด
วิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมิน 
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ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการ
ที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและ
ประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได
กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี ้    
            ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
            ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
            ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
            ยุทธศาสตรที่ 4 พฒันาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
            ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
            ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
           องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งใน
การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐ
จะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ 
รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนที่ สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําได
เทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น 
             ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ไดสรางความ
ขมขื่นใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บ่ันทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย
สุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหนวยงานราชการอื่นได   เชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงที่คนทํางาน
ในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางที่คนทํางานใน
ทองถิ่นจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่คนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืน และมูลคา
ของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของ
ความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
              ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการ
ทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศตอไป 
3. วัตถุประสงค 
                เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
การจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
                4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 
                4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
                4.3 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
                เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  
6. วิธีดําเนินการ 
               6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                 6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 
                 6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
                 6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
                 6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
                 6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
                6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
                 6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
                 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
                ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 
                 สํานักปลัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 
                10.1 ผลผลิต 
                    - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 
                    - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
                    - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป จํานวน 1 ฉบับ 
                 10.2 ผลลัพธ 
                    - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริต
ของบุคลากร 
                     - ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุแตงตั้ง 
โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏบิตัติาม
ระเบียบ) 
2. หลักการและเหตุผล 
                พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ เปนบุคลากรที่มี
ความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานให 
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เกิดประโยชนตอองคกร และประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพจะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปนรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได  ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมี
ประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบได
อยางแทจริงตอไป 
                เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่
กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดนีั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  
                ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสราง
ความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
                3.1 เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
               3.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ ถูกตอง โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได 
                3.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
                3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพไดคน
ดี คนเกงเขามาทํางาน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
                จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
                 สํานักงานเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
6. วิธีดําเนินการ 
                 6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย 
                 6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
                 6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
                 6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
                 6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
                 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
                ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 
                สํานักปลัดเทศบาล 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
               10.1 ผลผลิต 
               - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลจํานวน 1 มาตรการ 
               - เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภบิาล 
              10.2 ผลลัพธ 
               - ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวา 90 % 
               - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ํากวาระดับ 3 
               - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ได 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

   เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ทั้งที่
เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  และหนาที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดใหเทศบาลมี
หนาที่ตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของ
เทศบาลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการ  เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไป
รวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยัง
หัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิด
ความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการ   เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน  ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการ
ตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 
48(2) เตรส ที่กําหนดใหนายกเทศมนตรี มีอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับราชการของ
เทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดใหนายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล 
และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอํานาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกเทศมนตรีที่ไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ
นายกเทศมนตรีได มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจาง
เทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาล ใหเปนไปตามนโยบาย 
และอํานาจหนาที่อื่นตัวอยางแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๕๐ตามที่มีกฎหมาย กําหนด หรือตามที่
นายกเทศมนตรี มอบหมาย 
   เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาที่ของเทศบาลข้ึน 
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3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม
ตอบสนองความตองการ 
ของประชาชน 
   3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
   3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
  3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 
ฉบับ ประกอบดวยนายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล ปละปลัดเทศบาล
มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
   สํานักงานเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
6. วิธีดําเนินการ 

   6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
  6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
   6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
  6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุก
เดือน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
   4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 
   สํานักปลัดเทศบาล 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 
  10.1 ผลผลิต 
   มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 
  10.2 ผลลัพธ 
   - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี 
   - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึง่ใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนา
ผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของ
ผูบังคบับัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนที่มาของกิจกรรม
การสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ  โดยแตงตั้งปลัดเทศบาลเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และพนักงาน 
เทศบาลท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ 
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนพนักงานเทศบาล โดยประกอบดวย ประธาน
กรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่
เปนเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ใหคําปรึกษา
และเสนอความเหน็เก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตําบลเวียง
เชียงของเสนอมา  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ชวงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได. 
 
2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน 
ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยาง 
เครงครัด 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ
ดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทํา
บริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส 
และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับ
มาตรา 50 (9) ที่กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดย
เปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่
จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ 
– จัดจาง เพ่ือให ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางของเทศบาลทุกโครงการและ
กิจกรรม 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ของเทศบาล 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของเทศบาลท่ีดําเนินการตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 
2553  จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของและชุมชนตางๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 
 - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง 
 - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง 
 - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง 
 - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล ไดแก ทาง
เว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 
 กองคลัง  เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 
 10.2 ผลลัพธ 
 - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อ 
จัดจางท้ังหมด 
 - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 
 - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสด”ุ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดใหมีการบริหาร
ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและ
การปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพ่ิมเติมและกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง 
 3.2 เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 
 3.3 เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน 
 3.4 เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
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 3.5 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ผูอํานวยการกองคลัง 
 4.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง 
 6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวน
งบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
 6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป 
 6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป 
 6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง   เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคมุเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีกิจกรรม
ควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความ
จําเปนตอการบริหารงานของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
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3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวของ 
 3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจายตาม
งบประมาณท่ีตั้งไว 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวของ 
 10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบรหิารงบงบประมาณ 
 
2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ 
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดน
ดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอสอบถามขอมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตใน
เรื่องที่เปนอํานาจหนาที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหนา และแจงผลการดําเนินการใหประชาชน
ผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพื่อใหมีระบบบริการที่เชื่อมตอระหวาง
ศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ท้ังในดานเอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และกําหนด 
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ระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือใหบริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัต ิ
 นอกจากนี้ เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการ
ปฏิบตัิราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, 
ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา, ดานน้ําเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการ
สงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอาย,ุ ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการ
พัฒนาสตร,ี ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น, ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 
ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอก
ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด 
การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดย
ในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการ
สาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือเปนมาตรการในการ
ปองกันการทุจริตคอรรัปชัน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือก
ปฏิบัต ิ
 3.2 เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไมเลือกปฏิบัติ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติใหไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา
, ดานน้ําเพ่ือการบริโภค,ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอาย,ุ ดานการ
สงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น, ดานการสงเสริมการ
ทองเท่ียว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศกึษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตาม
นโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 
 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบ 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ มีหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นตามอํานาจ
หนาที่ของเทศบาล ทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาที่อ่ืนตามที่
กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหนาที่นั้นตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจาง 
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ จากภารกิจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน นั้น  เทศบาลในฐานะผู
ใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจที่ใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
มากนอยเพียงใด การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การที่จะทราบถึง
ความพึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ของเทศบาล
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีนั้นจะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความ
ตองการ  
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึง
พอใจ 
 3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ 
โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน 
 3.3 เพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง ตอป 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่กําหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหเทศบาลทราบ 
 6.4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน 
 6.5 ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ 
 6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณ  11,000 บาท/ป 
9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารงานของเทศบาล จํานวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลผลิต 
 - ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80 
 - การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
 
2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดท่ีเกีย่วของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการ
รับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปที่ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น  เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมี
ประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนได
อยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปที่ผานมา เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ จึงไดจัดทําโครงการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน
โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอํานาจหนาที่ของ
เทศบาลตามกฎหมายเปนสําคัญ 
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3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการทํางานของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของใหสั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพ้ืนที่ เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
 4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป 
 4.4 พนักงานและเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
 4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่ผูบังคับบัญชา
สามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแก
ผูใตบังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ี 
นายกเทศมนตรีมอบอํานาจใหรองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปพรอมทั้งจัดทํา
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีและผูบริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาที่ 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและทําใหประชาชนมี
ความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น 
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอาํนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบตัิราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็เพื่อ
เปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคบับัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ 
ความรู ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อใหการ
บริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การ
บริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ภายใตกรอบอํานาจหนาที่ตามท่ีกฎหมาย
กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสงูสุดแกราชการ 
4. เปาหมาย 
 คณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลหรือหัวหนาสวนราชการ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร 
ปลัดเทศบาล รองปลัด หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
 6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลหรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ที่
ไดรับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สวนราชการทุกสวน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอาํนาจของนายกเทศมนตร ี
 2. หลักการและเหตุผล 
   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพ่ิมเติม ไดบัญญัติเก่ียวกับอํานาจหนาที
 ของนายกเทศมนตรีไวหลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหนาที่ของ
 นายกเทศมนตรีเอาไว การที่นายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการ
 ประพฤติมิชอบในข้ันตอนตางๆ เกิดขึ้นได ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลจึงได
 กําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง
 ปลัดเทศบาล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตร ี
 3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
 กิจการบานเมืองท่ีดี 
   3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาท่ี 
 4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 5 เรื่อง 
 5. พื้นท่ีดําเนินการ 
   เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
 6. วิธีดําเนินการ 
   6.1 รวบรวมภารกิจที่อยูในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
   6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาที่ของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ
รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 
 7. ระยะเวลาดําเนินการ 
   4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564) 
 8. งบประมาณดําเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 
 9. ผูรับผดิชอบโครงการ 
   งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล  
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
   รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 1. ชื่อโครงการ : มอบอาํนาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 2. หลักการและเหตุผล 
   ตามพระราชบัญ ญัติควบคุมอาคาร พ .ศ. 2522 ไดบัญ ญัติ กําหนดอํานาจหนาที่ ของ
 นายกเทศมนตรีในฐานะเจาพนักงานทองถิน่ไวหลายประการ ทั้งการอนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอนอาคาร ตอเติม
 อาคาร เปนตน ซึ่งลวนแตเก่ียวของกับสิทธิ หนาท่ี และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใชอํานาจอยูกับ
 นายกเทศมนตรีก็ อาจเปนผลใหการบริการประชาชนเกิดความลาชา และอาจเปนชองวางที่ทําใหเกิดการทุจริต
 ข้ึนมาได ดังนั้น จึงไดกําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
 2522 
 3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 
 2522 เปนไปอยางรอบคอบ 

  3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่ 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คาํสั่งนายกเทศมนตรีมอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ใหกับรองนายกเทศมนตรี 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
6. วิธีดําเนินการ 
 เสนอคําสั่งเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ มอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินใหรองนายกเทศมนตรีเปนผู
ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีในการใชอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองชาง เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวน
ราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ทั้งที่เปน
หนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่ตอง
ทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้น 
มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการ  เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับ
ฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาตไปยังหัวหนา
หนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความ 
ลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 
37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปนประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ
ตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่
กําหนดใหนายกเทศมนตรี มีอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต และตัวอยางแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๗๑ 
อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดใหนายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการ
บริหารกิจการของเทศบาล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ 
นายกเทศมนตรีมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกเทศมนตรีที่ไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการ
ปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได  มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาล และลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลให
เปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย 
 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การ
มอบหมายอํานาจหนาที่ของเทศบาลข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ 
 
 
 
 



๔๘ 

 

4. เปาหมาย 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ 
ประกอบดวยนายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมาย
ใหหัวหนาสวนราชการ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ สั่ง
การ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัต ิ
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต 
 
2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกจิการ การประพฤติปฏิบตัิตนใหเปนที่ประจักษ 

2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
1. ชื่ อ โครงการ : ยกยองเชิดชู เกี ยรติหน วยงาน/บุ คคลที่ ประพฤติปฏิบั ติตนให เป นที่ ป ระจั กษ 
2. หลักการและเหตุผล  
 สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพ่ือความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําให
การมีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการทุจริต
ทุกระดับทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆ   เพื่อเปนการสงเสริมใหคนดีมีที่ยืนในสังคม 
สรางแบบอยางที่ดีแกคนรุนหลัง เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ จึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชู    เผยแพร
ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกผูกระทําความดี เพ่ือสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคน
ดีเหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเปนแบบอยาง เพ่ือปลุกกระแสการสราง
สังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สู
ความอยูเย็นเปนสุข  



๔๙ 

 

 
3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพ่ือยกยองเชิดชู เกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 
 3.3 เพ่ื อยกย อ ง เชิ ด ชู เกี ย รติ แก หน วย งาน /บุ ค คลที่ ดํ าร งตนตามห ลั ก เศรษฐ กิจพอ เพี ย ง 
 3.4 เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางท่ีดีอันเปน 
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ไมนอยกวา 5 คน 
5. พื้นท่ีดําเนินการ  
 พ้ืนที่เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  
6. วิธีดําเนินการ  
 จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่
ประจักษผานทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสารเทศบาล  เว็บไซต  สื่อสังคม (Social Media) เปนตน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  
8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัดเทศบาล  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 จํานวนหนวยงาน/บุคคลที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
 
2.4.2 ยกยองเชิดชเูกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีสวน
รวมตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก 
เยาวชนและองคกรที่ใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเปนประโยชนแก
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงมั่น ตั้งใจ รวมเปนแกนนําในการ
สงเสริม สนับสนุน และอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป  จึงจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมี
จิตสาธารณะ เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหประชาชนมีความมุงมั่น ชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยางตอบุคคลอ่ืนใน
ชุมชน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ ใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ที่เปนประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่องใหสังคมไดรับรู 
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางท่ีดีแกสาธารณชนตอไป 
 3.3 เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดาน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางยิ่งข้ึน 
 



๕๐ 

 

4. เปาหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
5. สถานที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกสภา เพ่ือคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 6.3 จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา ดังนี้ 
  - ดานชวยเหลือสังคมดีเดน (ประชาชน) 
  - ดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมการแสดง 
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผูบังคบับัญชา 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานพฒันาชุมชน สํานักปลัดเทศบาล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อใหเปนแบบอยางกับประชาชน 
 
2.4.3 ยกยองเชิดชเูกียรติท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแส
โลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดย
อาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร 
พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใช
ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ตนทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหตอง
หันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้ว
กินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเปนการใชพ้ืนที่เล็กๆ ใหเกิด 
ประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย 
และที่สําคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจาก
การบริโภคในครัวเรือน สามารถขายเปนการเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย 
 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก จึงไดคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมราบ
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ไดอีกทางหนึ่ง ตลอดจนสามารถถายทอดความรูเพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายได
จากกิจกรรมอื่นทดแทนอยางยั่งยืน จึงไดจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อีกทั้งยังเปนตัวอยางใหแกประชาชนไดนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร ประจํา
ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
4. สถานที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 มอบใบประกาศนียบัตร และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรู 
 5.2 ประชาสัมพันธศูนยเรียนรู 
 5.3 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ  2561 - 2564 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการฯ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
9. ตัวชี้วัด 
 วัดจากเปาหมายเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปที่สนใจขอเขาศึกษาโครงการฯ  
10. ผลลัพธ 
 ประชาชนสามารถนอมนําเอาพระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอยางเปน
รูปธรรม 
 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ด ี
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่เอื้อใหเกิดการทุจริต 
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรให
กลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการ
ดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
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 ดังนั้น เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ข้ึน 
เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานใหสูงข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 
 3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัต ิ
 3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ไดดําเนินการตามอํานาจ 
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุมดูแล การปฏิบตัิราชการของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล  เนื่องจากเห็นความสําคัญของการตรวจสอบที่จะเปน
ปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจ  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลด
ความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับ
หนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อําเภอ) แลว เทศบาลตําบลเวียงเชียงของยังใหความสําคัญกับ
การตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการ
ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการการใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มี
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หนาท่ีใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  กรณีไดรับขอทักทวง
ใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วันนับจากวันที่
ไดรับแจงขอทักทวง กรณีที่ชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลที่จะลางขอทักทวง ก็
จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ไดรับทราบผล
การวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548  ในกรณีที่มี
การตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติการและดําเนินการทาง
วินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด เที่ยงธรรม ไมเลือก
ปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ   นอกจากนี้ ยังใหความ
รวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต  
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
6. วิธีดําเนินการ 
 - ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
 - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
 10.2 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี
2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหา
บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยเทศบาลตําบลเวียงเชียงของมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
โดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํารองเรียน
ผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
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 ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอน
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของข้ึน เพื่อให
ดําเนินการตามมาตรการจัดการ ในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆไปในแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ 
 3.2 เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
 6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
 6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรงใสและเปนธรรม 
 6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลเวียง
เชียงของใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย  คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของเทศบาล ตาม
คูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลอง
กับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริต ประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของ
รัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน  2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มี
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ธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล 
เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ จึงไดจัดทาํมาตรการการ 
ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ วาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชอง
ทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิให
เจาหนาที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจางตามภารกิจและ
ลูกจางของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 
4. เปาหมาย 
 “เจาหนาที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครู  บุคลากรทางการศึกษาในเทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของ พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางของเทศบาลตําบลเวียเชียงของ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขาองคประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาทีโ่ดย
มิชอบ 
 6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความมั่นใจแก
ผูใหขอมูล ในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน 
 6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 7 วัน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 
 รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที ่
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มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบตัริาชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน 
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของใหมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ที่ทําการ
ของหนวยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดย
มีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ จึงไดใหมี
สถานที่สําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบล
เวียงเชียงของ  ท่ีประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพ่ือประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาที่ของตนอยาง
เต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชน
ของตนตอไป 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง 
 3.2 เพื่อเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ศนูยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ณ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 มีการจัดตั้งศนูยขอมูลขาวสารและจัดสถานทีใ่หประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 
 6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎขอบังคับท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูลครบ
ตามรายการที่กําหนด 
 6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 



๕๗ 

 

 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 จํานวนศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ” 
2. หลกัการและเหตุผล 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไววา
ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย
ดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดและเพื่อใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส การมีสวนรวม 
สามารถตรวจสอบได 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร 
จําหนายจายแจก รวมท้ังปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี ้
 2. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้ 
 2.1 ขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
 2.2 ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 
 2.3 ขอมูลขาวสารอ่ืน 
 2.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
4. เปาหมาย 
 4.1 จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศนูยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง 
 4.2 ระเบียบเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561 จํานวน 1 ชุด 
 4.3 ประกาศเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนาขอมูล
ขาวสารของศูนยขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ 
 4.4 แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
6. วิธีการดําเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศนูยขอมูลขาวสารของราชการ 
 6.2 เมื่ออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ 
 6.3 จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 
 6.4 จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอตอ
ผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.5 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.6 จัดเตรียมสถานที่ โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 
7. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 
 4 ป ( ปงบประมาณ 2561 – 2564) 



๕๘ 

 

 
8. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ ณ เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
 2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ 
 
3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบตัิงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบงัคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ 
ตรวจสอบได 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของเทศบาล 
และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได ตอง
มีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการปองกันมิให
เกิดการทุจริตและประพฤติมชิอบ  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมี
ความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตเทศบาล 
 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
6. วิธีดําเนินการ 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัดจาง จัดหา
พัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถิ่น และการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงินการ
คลัง ผานทางเว็บไซตของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ และปดประกาศขอมูลดังกลาวที่บอรดประชาสัมพันธของ
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 



๕๙ 

 

 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงาน
ของเทศบาล  ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐ  จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 
อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ   ดังนั้น เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  จึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพร
ขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ไดงายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและเขาถึงงาย 
 3.2 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย 
 3.3 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนที่ และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภทข้ึนไป 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ไดแก 
 - แผนพัฒนาทองถ่ิน 
 - งบประมาณรายจายประจําป 
 - แผนการดําเนินงาน 
 - แผนอัตรากําลัง 
 - แผนการจัดหาพัสด ุ
 - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
 - ขอมูลรายรับและรายจาย 
 - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 - รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถิ่น 
 - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 
 - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 



๖๐ 

 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายประชาสัมพันธ ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของ 
10.ตวัชี้วัด/ผลลัพธ 
 จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร 
 
3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการ 
มีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐ  จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 
อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ 
ของหนวยงานผานทางชองทางที่หลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก 
หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลข
โทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อ  สิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ทั้งนี้ เพื่อให
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาล
ตําบลเวียงเชยีงของไดงายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น 
 3.3 เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 7 ชองทาง 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 
 - บอรดหนาสํานักงานเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
 - บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ รานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน 
 - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่ 
 - ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาที่ใหบริการประจําและใหประชาชนสืบคน
ไดเอง 
 - จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป 
 - ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผานสื่อมวลชน/การจัดแถลงขาว 
 - หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถิ่น 
 - ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ที่มีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายประชาสัมพันธ สํานักปลัดเทศบาล 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมากเครื่องมือ
สื่อสาร อิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการ
ดําเนินงานผานสื่อการประชาสัมพันธ เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือใหความรู
ความเขาใจไดงายในชวงระยะเวลาสั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเรื่องที่ตองปูพ้ืนฐาน สรางความ
นาเชื่อถือ และนาสนใจใหกับกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ใหสามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเก่ียวโยงกัน
ของกิจกรรม/โครงการตางๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้นการสรางความสัมพันธกับประชาชนตองการใหประชาชน
เขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจของเทศบาล จึงจําเปนตองพิจารณาในการเลือกสื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณ
นั้นๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละขั้นตอนที่ตางกันเปนสิ่งสําคัญ   ทั้งนี้เพ่ือใหประชาชน
ยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนาที่ อยางโปรงใสและ
ยุติธรรม 
3. วตัถุประสงค 
 1. เพ่ือประชาสัมพันธการดําเนินงานของเทศบาลใหประชาชนไดรับทราบโดยผานทางสื่อประเภทตางๆ 
ไดแก  สื่อสิ่งพิมพ, สื่อวิทย,ุ โทรทัศน, สื่อ Social network ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 2. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอยางถูกตอง
และโปรงใส 
 3. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล 
 4. เพ่ือใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน 
 5. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนท่ีทราบกันอยางแพรหลาย 
 6. เพ่ือความสัมพันธที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหวางเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน 
4. เปาหมาย 
 เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  ใหแกประชาชนโดยท่ัวไป
อยางกวางขวาง 
 4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําป เพ่ือรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานของเทศบาล 
 4.2 จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผูบริหาร 
 4.3 จัดทําแผนพับประชาสัมพันธเทศบาล และคูมือการใหบริการประชาชน 
 4.4 จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล 
 4.5 จัดทําภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร 
 4.6 จัดทําคูมือสําหรับประชาชน 
 4.7 รถโฆษณาเคลื่อนที ่
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 4.8 ปายประชาสัมพันธ 
 4.9 จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 4.10 จัดทํา spot 
 4.11 เสียงตามสาย 
 4.12 อื่นๆ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
 6.2 ดําเนินการประชุม 
 6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรูปแบบ 
 6.4 ผลิตสื่อประเภทตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล 
 6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานประชาสัมพันธ สํานักปลัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ 
3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย 
ของประชาชนในทองถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทํางานรวมกันของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา 
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติ  ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและ
ทองถ่ินของประชาชน เทศบาลตําบลเวียงเชียงของไดดําเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน 
ประจําปงบประมาณ 2561 เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  ประจําป พ.ศ. 
2561 – 2564 รวมถึงการนําเขาบรรจุไวในรางเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลในปถัดไป จึงไดจัดใหมี
โครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจําป พ.ศ. 2561 ขึ้น 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน 
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 3.3 เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาล 
 3.4 เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน 
 3.5 เพื่อฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
 3.6 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 5 ชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ  สําหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนา
สี่ปของเทศบาล 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน 
 6.3 ประสานวิทยากร และหนวยงานที่เก่ียวของ 
 6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ 
 6.5 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล 
 6.6 จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด 
 6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน 
 6.8 จัดทําแผนชุมชนเพ่ือสงใหกองและหนวยงานที่เก่ียวของ 
 6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ 
 7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน จํานวน 5 หมูบาน ระหวางเดือน
มีนาคม – เมษายน 2560 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 20,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบ 
 งานนโยบายและแผน สํานักปลัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. มีขอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 
 2. ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
 3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปเทศบาล 
 4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน 
 5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 
 
 



๖๔ 

 

 
 
1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพ่ือ
ไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขจากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ
นํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที ่
4. เปาหมาย 
 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนได
เสียที่เก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาได 
5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
 5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปน
และเรงดวน 
 5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/รองเรียน ดังนี ้
 6.1 สํานักงานเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
 6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 053-791171 ทางโทรสารหมายเลข 053-792015 
 6.3 ทางเว็บไซต 
 6.4 ทางไปรษณีย 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ศนูยดํารงธรรม เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
 



๖๕ 

 

 
 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวน
รวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
 9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
 9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกบัเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ เปนสวนงานที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงในการ
ดูแลดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่ง
มุงเนนการบริการใหประชาชนอยูในสภาพสิ่งแวดลอมที่ดีเอ้ือตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณี
การแจงเรื่องราวหรือรองทุกขอันมีลักษณะที่เก่ียวของกับสภาพสิ่งแวดลอมท่ีมีเหตุเดือดรอนรําคาญ เชน กลิ่น
เหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงมีหนาที่เรงดําเนินการตรวจสอบและแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ
นั้นเพ่ือแกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนที่ เก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
 3.2 เพ่ือเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมที่ดีเสมอ 
 3.3 เพ่ือเปนการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจาหนาที่ 
4. เปาหมาย 
 รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ 
5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ (เจาหนาที่ภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 5.3 รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
 5.4 ดําเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องรองเรียน/รองทุกข และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการ
เจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน 
 5.5 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับแตวันรับแจง 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/รองเรียน ไดแก 1) ไปรษณีย 2) โทรศพัท 3) โทรสาร 4) เว็บไซต 5) เฟสบุค 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 



๖๖ 

 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรําคาญเปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวา
ประชาชนไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
 9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจงเหตุหรือรองเรียน/
รองทุกข 
 9.3 ออกตรวจพื้นที่และแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการทุก
ครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอ
กฎหมายที่ถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวให
แจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของอยางเครงครดัลดปญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา
ปฏิบัต ิ
 3.3 เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชน
รวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 
4. เปาหมายการดําเนินการ 
 ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2561 – 2564 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
9. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
 10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
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3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
หมวด 1  องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือใหเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองคกร
ในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงเชียงของขึ้น 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดงความ
คิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงเชียงของและแผนพัฒนาสี่ปเทศบาลตําบล
เวียงเชียงของ ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของกําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมเทศบาล 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล มีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะหนโยบายและแผน  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
เพ่ือเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงเชียงของและราง
แผนพัฒนาสี่ปเทศบาลตําบลเวยีงเชียงของ  เพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงเชียงของความ 
ตองการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และให
ความสําคัญในการตอตานการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กฎหมายที่เก่ียวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกฎหมายท่ีคอนขางใหม
และมีจํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและ
การมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ เทศบาลตําบลเวียงเชียงของจึงไดจัดทําโครงการประชุม
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ประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําปขึ้น เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นตนเอง 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพ่ือ
เผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือรับฟงความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถ่ิน  
4. เปาหมาย 
 ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทยประจํา
ตําบลอาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป  
5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานท่ี 
 5.2 แตงตั้งคณะทํางาน 
 5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม 
 5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
 5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564) 
7. งบประมาณ 
 20,000 บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญของ
การกระจายอํานาจและเปนการสรางทัศนคติที่ดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
 
1. ชื่อโครงการ : การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพ่ือมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถิ่น
เปนสําคัญ  จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซึ่งถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชนข้ึนมาดวย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแมบทชมชุนที่วา “แผนชุมชนเปนการทํางานเพื่อตองการใหชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง”การสรางภูมิคุมกัน ปองกันเงื่อนไขจากภายนอกเขาไปทําใหชุมชนเปลี่ยน
แนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําใหชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเองสามารถคนหา
ทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแกไขปญหาในอนาคตได และการประสานกับ
หนวยงานทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดความรวมมือเปนพลังสําคัญในการแกไขปญหาที่ตอบสนองความตองการของ
ชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอยางมีเปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกําหนด
กิจกรรมท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาที่จะตัดสินใจดวยตนเองได 
4. เปาหมาย 
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 ทุกหมูบานในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
 
5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ประชุมผูบริหาร กํานันผูใหญบาน เจาหนาที่ที่เก่ียวของเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 
 5.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพื้นที่ โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตาม
สายในหมูบาน 
 5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกําหนดการ 
 5.4 สงแผนชุมชนใหหนวยงานที่เก่ียวของ 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2564) 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยูไดอยาง
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางทั่วถึงและเทาเทียมความรวมมือกัน
ของคนในชุมชนจะกอใหเกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรตอกันได รวมทั้งปลูกฝงทัศนคติ คานิยมที่ดีใหกับลูกหลาน
สามารถหาแนวรวมในการทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ินของตนเองได 
 
3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดานการ
จัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) ใหมี
สวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ
อยางแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาค
ประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน กับมาตรการการ
ปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลเวียงเชียงของนั่นคือไดทําหนาที่อยางถูกตอง 
4. เปาหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง 5 หมูบาน 
5. วิธีการดําเนินการ 
 5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ
อยางแข็งขัน  สําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาค
ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับเทศบาลตําบลเวียงเชียงของในหลายๆ สวน เชน ให
ตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปน
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ 
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 5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพ่ือเรียนรูทํา
ความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ดําเนินการทุกปงบประมาณ 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดและกองคลัง เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของ 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดาํเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 
 
3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหเทศบาลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาลวา
สัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือนําผลที่ไดจากการ
ประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ของเทศบาลตอไป 
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ จึงไดจัดทําโครงการการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของมีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหเทศบาลมีมาตรฐานใน
การปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ 
ประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวม
ของประชาชน  ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของและเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของ 
 3.3 เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ินเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือรวบรวมขอมูล 
 6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ 
 6.4 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของจํานวน 7 คน ประกอบดวย 
  (1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน 
  (2) ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน 
  (3) ผูทรงคณุวุฒิ 2 คน 
  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เปนกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหนาสํานักปลัด เปนผูชวยเลขานุการ 
  (6) หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป เปนผูชวยเลขานุการ 
 ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี ้
  1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  ตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการ 
บานเมืองที่ด ี
  2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของปละ 1 ครั้งเปนอยางนอยแลว
เสนอผลการประเมินใหเทศบาลตําบลเวียงเชียงของทราบ เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง
แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
  3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล
เวียงเชียงของ 
สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป 
  4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่เทศบาลตําบลเวียงเชียงของมอบหมาย 
 6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 6.7 การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 
 6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆของเทศบาลตําบล
เวียงเชียงของพรอมตัวชี้วัด 
 6.9 การติดตามและประเมินผล 
 6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดําเนินการแกไขตอไป 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 1. การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
 2. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
 3. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังนั้น เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ใหเกิดความโปรงใส 
ตรวจสอบได   เสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวนรวมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมูบาน และเพ่ือให
สอดคลองกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกา   วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาล ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได เสริมสราง 
บทบาทของประชาชน 
 2. เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ 
4. เปาหมาย 
 ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาทองถ่ิน ผูทรงคณุวุฒิ ผูแทนพนักงานเทศบาล 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
6. วิธีดําเนินการโครงการ 
 6.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
 6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ด ี
 6.3 รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑ ฯ กําหนด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
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 เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาลตําบลเวียง
เชียงของหรือโครงการที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําใหเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ มีความ
โปรงใส ตรวจสอบได 
 
 
มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป ประจําปงบประมาณ 2561 - 2564 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของ  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญที่แทรกอยูในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดย
ผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกทั้งยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน   ซึง่เปนแนวทางการตรวจสอบภายในที่
ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจน
กฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของเปนไปอยางถูกตองและเปนไป 
ตามวัตถุประสงคของทางราชการ 
3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 
 3.2 เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มต ิ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาลทุกหนวยงาน พนักงานครู และเจาหนาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของ 
6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม



๗๔ 

 

ภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หนวยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการ
บริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใช
ทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ
กําหนด เพ่ือใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมาก
ขึ้น 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
 10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด 
 10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรอืนและที่ดินคางชําระลดนอยลง 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบลเวียงเชียงของจึงไดมี
การจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงของทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ กําหนด 
 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินตามกําหนด 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
6. วิธีดําเนินการ 



๗๕ 

 

 1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
 2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 
 3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบ  ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผู
กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุง 
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับ 
ดูแล 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนใน
ภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ใน
อดีตที่ผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหใช
เปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย  ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ 
โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่
ทางราชการกําหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆ 
 นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมของหนวยงานได  ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและ
สามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําให
เกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนด
หนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมิน
และการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายใน
ดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ   
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 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของพิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุม
ภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของขึ้น 
 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดาน
การเงินหรือดานอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
 3.2 เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแกผูบริหาร
ในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวของ 
 3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ 
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
4. เปาหมาย 
 เพ่ือใหการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่ง
จะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6  
 5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตําบลเวียง
เชียงของเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีและผูบริหารทราบ 
6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ/ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
7. หนวยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สํานัก ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 
 3. มีขอมูลและรายงานทางการเงนิที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่วางไว 
 5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข 
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 10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(รอยละ 80 ในระดับมาก) 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กําหนดใหเทศบาลตําบลเวียงเชียงของในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการ
ควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือ
โครงการตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม
ภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับ
ตรวจดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี  การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมี
กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้น และใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหสวนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดําเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ 
 3.2 เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของสวนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลภายใน
เวลาที่กําหนด 
 3.3 เพ่ือเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสวนราชการของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ (ระดับ
องคกร) จัดสงรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุกสวนราชการไปดําเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในสวนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป 
 6.2 หัวหนาสวนราชการของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ 
ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย) 
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 6.3 หัวหนาสวนราชการของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของรายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)  พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลเวียงเชียงของประชุมพิจารณา
และประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอหรือไม หรือ
จะตองดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป 
 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินและผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 สวนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน 
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากับ
ดูแลภายในเวลาที่กําหนด 
 
4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบตั ิหรือการบริหารราชการตาม 
ชองทางที่สามารถดําเนินการได 
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ 
บรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ  แตงตั้ง การโอน ยาย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมักจะ
กําหนดหนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับที่ปฏิบัติงานใน
องคกรหรือหนวยงาน  เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค จึงไดกําหนด 
 
มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็น
การบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอนยาย การเลื่อนระดับ และการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพ่ือใหการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ เปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม 
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 3.2 เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้งการ
โอน ยาย 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล พนักงานครู  พนักงานจาง ที่มีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แตงตั้งเทศบาลตําบลเวียงเชียงของไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของอยางเครงครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.ท.จังหวัดอ่ืน รวมถึง 
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 
 - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
 - ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง
ประชาชนเพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง 
 - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จังหวัด) กอน 
 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้ง จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันท่ีเทศบาล รับมติคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล  
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง เทศบาลตําบลเวียงเชียงของไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ขอบังคบัที่เก่ียวของ อยางเครงครัด 
 - มีการแจงผูที่มีคณุสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
 - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน
ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของ
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
 - มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนตําแหนงเพ่ือความโปรงใส 
 - มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน 
 - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการที่
ตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกอน 
 - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ จะออกคําสั่งแตงตั้งได
ตองไมกอนวันที่เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
 การเล่ือนขั้นเงินเดือน 
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 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของไดดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับที่
เก่ียวของ อยางเครงครัด 
 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให
บุคลากรทราบ 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน 
ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน 
 - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผลการ
ประเมินที่ไมเปนธรรม 
 - นายกเทศมนตรีตําบลเวียงเชียงของออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 
 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน ยาย 
ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมทั้งเปดเผยและสามารถอธิบาย
ผลท่ีเกิดขึ้นดังกลาวได 
 

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ -  จายเงิน การ
หาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองทั้งระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง 
ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชัน  มีการทํางานมีกระบวนการที่โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังที่
เปดเผยขอมูลอื่นตอประชาชน 
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3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เก่ียวของ 
 3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการทํางาน
ขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกตองได 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลเวียงเชียงของภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้น
ป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด เพ่ือนําเสนอผูบริหาร
ทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผย เพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตลอดปงบประมาณ 2561 – 2564  และดําเนินการอยางตอเนื่อง 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงนิการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผูรับบริการ 
 
4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสด ุ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของเห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561)  เทศบาลตําบลเวียงเชียงของจึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพ่ือใหประชาชนเขามามี
สวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและ
แสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติ
จริง สวนเทศบาลตําบลเวียงเชียงของสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐ
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มากข้ึน เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และ
พัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ของเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ 
 3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตในดานที่เก่ียวของกับงบประมาณของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของใหเกิดการ
พัฒนาไดอยางคุมคา 
4. เปาหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพ้ืนที่เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจาง  ไดแก กรรมการตรวจการจาง 
 6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทน
ชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวม
ตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 
 6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาที่
และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยาง
ละเอียดและถูกตอง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
10. ผลลัพธ 
 การจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของมีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบ
และไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 
 
4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปน
แนวทางการปฏิบัติหนาที่  การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดขึ้นเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ
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รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณหรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ
ตางๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความ
ขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขที่เก่ียวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถิ่น 
โดยเฉพาะผูบริหารทองถิ่นตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง จากปญหา
ดังกลาวขางตน จึงจําเปนที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถ่ินตองมีความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย 
คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ท่ีสําคัญและเกี่ยวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อันมีผลให
เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถ่ินไม
ตองเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน  มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวน
บุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100  แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล จึงไดจัดทําโครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ 
กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงเชียงของเพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
 3.2 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
 3.3 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการ
ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.4 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงเชียงของมีความรูความเขาใจในแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ   เรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 
แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน 
 6.2 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานที่ใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเขารับการ
อบรม 
 6.3 อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
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 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล  
 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงเชียงของไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
 10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงเชียงของมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
 10.3 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงเชียงของมีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เปน
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 10.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงเชียงของมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดวย
เหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะรับภารกิจและ
การจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญประการ
หนึ่งที่เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   ไดดําเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูและทักษะดานการปกครอง
สวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับทองถิ่นดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลเวียงเชียงของจึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดู
งานอยูเสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถิ่น ให
ทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่ 
 3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 



๘๕ 

 

 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในเทศบาลตําบลเวียงเชียงของและ
หนวยงานภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแต
กรณ ี
 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคบับัญชาเพื่อสงสมาชิก
สภาทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานที่
รับผิดชอบ 
 6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถิ่นผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผานนายกเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
 6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่น และรายงานเสนอ
นายกเทศบาลตําบลเวียงเชียงของทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
10. ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่ 
 10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
11. ตัวชี้วัด 
 จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ จํานวน 12 ราย ไดรับการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
 
4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกีย่วของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก
สําคัญที่ใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปจจุบัน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ 
สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอย
และถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบลมีบรรยากาศการ
ทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสใน
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของและลดการทุจริต 
 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของจึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถิ่นในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยให
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สมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของเพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใส
และสามารถตรวจสอบได อีกทั้งยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 
 
 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 3.2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได 
 3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาที่ของตนเองมากขึ้น 
4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   จํานวน 12 คน 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
6. วิธีการดําเนินงาน 
 6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม 
 6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซื้อจัดจาง
โครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
7. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สํานังานปลัด เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
10. ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เก่ียวของกับหลายองคประกอบ 
และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถิ่น อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากรเหลานี้มีบทบาทและตองทํา
หนาที่ของตนอยางเขมแข็ง เพื่อเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมีกระบวนการสอดคลอง
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไขปญหาภายในตําบลและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายสภากับฝายบริหาร และที่สําคัญ
สงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
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 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถ่ิน เก่ียวกับการมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินในเรื่องตางๆ เพ่ือเปน
การสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน 
 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี
สวนรวมในการทํางาน 
 3.2 เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 3.3 เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 
4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   จํานวน 12 คน 
5. พื้นท่ีดําเนินงาน 
 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
6. วิธีดําเนินงาน 
 6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาองคการเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  เปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานใน
เรื่องตางๆ เชน 
 - แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน รวมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด  
 - แตงตั้งเปนคณะกรรมการโรงเรียน 
 6.2 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงเชียงของท่ีไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาที่นําขอมูลแจงในที่
ประชุมเทศบาลตําบลเวียงเชียงของเพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนที่ประชาชนไดรับความ
เดือดรอนและตองการของประชาชน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สํานักปลัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
10. ผลลัพธ 
 การพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงเชียงของเปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของประชาชน เกิด
ทัศนคติท่ีด ี
 4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตาน 
การทุจริต 
 
4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชน
ของพวกพองโดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชนของสวนรวม หากใช
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ตําแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทําคอรรัปชัน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคลองกับเกณฑ 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ 
เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจ
ศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 
3. วัตถุประสงค 
 สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรือ่งการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัปชัน
ได 
 10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันใน
ระดับเทศบาล 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่ทุกภาค
สวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
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 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 
 6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ บริเวณสถานที่สําคัญตางๆ 
 6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
 6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
 6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 10.2 นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 
 
4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 
2. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กําหนดใหเทศบาลมี
ภารกิจหนาที่ที่ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการ 
มีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร   ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวา
ดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
นโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณา
การ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ปญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ินจนถึงระดับชาติ    
ซึ่งเทศบาลตําบลเวียงเชียงของมีภารกิจหนาที่ในการบริหารราชการทองถ่ินใหมีความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดย
การมีสวนรวมของภาครัฐ    ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการรวมกันพัฒนาทองถ่ินให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในทองถิ่น ดังนั้น การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะพัฒนาให
เจริญกาวหนาไดนั้น  จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถิ่น ในการนี้ การมี
เครือขายที่ดีที่คอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถิ่น จึงเปนสิ่งจําเปน    โดยเฉพาะเครือขายดานการปองกัน
การทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมใน
การเปนเครือขายรวมกับเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวม
รับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถิ่น 
 เทศบาลตําบลเวียงเชียงขอ’พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดทํา
มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
เครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง 



๙๐ 

 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น 
 2. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 
 3. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
 
 
4. เปาหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ
เขามามีสวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
5. สถานที่ดําเนินการ 
 ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
6. วิธีดําเนินงาน 
 1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
 2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงบริเวณใกลเคียง 
โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย 
 3. เปดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต 
 4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต 
 5. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ กับบุคคล องคกร สวนราชการ 
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมเปนเครือขาย 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น 
 2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 
 3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
 
 
 


