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การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  (พ.ศ. 2562-2564)  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี  3 (พ.ศ. 2560-2564 )  ขององค์การบริหารส่วนต าบลผา
งาม  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ
ถึงกรอบและแนวทางการปฏิบัติงาน  อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินงานปูองกันการทุจริตและยกระดับ
มาตรฐานในการปูองกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันส าหรับการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ท างานให้บังเกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น  อีกทั้งยังเป็นกลไก
ส าคัญในการปูองกันไม่ให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบได้อีกทางหนึ่งด้วย 

คณะท างาน ได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖2-๒๕๖๔) ให้สอดคล้องกับ
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และกรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency 
Assessment: ITA)ประกอบด้วย ๔ มิติ ดังนี้ 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

คณะท างาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  (พ.ศ.๒๕๖2-๒๕๖๔) จะเป็น
ประโยชน์ในการด าเนินการปูองกันการทจุริต ของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย  มี
ส่วนช่วยให้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  ได้แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เป็นรูปธรรมด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต และเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต” 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ

บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่
ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน  

ลักษณะการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจาการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาค
ส่วนต่างๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  

 
2. สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้  
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแต่
พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ท าให้
เกิดการทุจริต  
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมนิยม ท าให้คนในปจัจุบัน
มุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมทุจริตมากยิ่งขึ้น  
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบ การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิง
นโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้  
4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้น 
จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้
ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ  
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5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่า
เป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม  
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนทีม่ีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนที่
มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริต
เป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์
บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง  
 
3. หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึด
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ส่วน
การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบที่กฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือ
คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม  นอกจากนี้ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการซึ่งรวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาใน
ระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้  ได้มีส่วนท าให้การ
บริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่
เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝุาฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์จะพบว่า 
ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา  

ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภายใน 
และภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานการตรวจสอบการท างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริตหรือการ
ทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กรซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆต าแหน่ง 
จะต้องมีจิตส านึกค่านิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  โดยยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอ่ืน
และประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอ 
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 เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่ จะ 
เป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการปูองกันการทุจริตเพ่ือขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ได้เข้า
ร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการปูองกันการทุจริตแล้วก็ท าให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลักการ
บริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 

4. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
1. เพ่ือให้เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ

ขับเคลื่อนมาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงราย  

2. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ได้
ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

3. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

4. เพ่ือให้ระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ 
หน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 

5. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการปูองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและ 
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 

 
5. เป้าหมาย 

1. ข้าราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย จังหวัด
เชียงราย ตลอดจนประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้
ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบทุกฝุาย 

2. เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกัน
ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการปูองกัน และ ปราบปราม
การทุจริต ภาครัฐ 

4. เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 

5. เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต 
 

6.ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
1.คณะกรรมการ/สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลสิริ

เวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีจิตส าส านึกในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
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2. ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝูาระวังการทุจริตของเทศบาลต าบลสิริ 
เวียงชัย    อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมี
ประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
4. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
5. เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 

ราชการ ประชาชนในการปูองกันการทุจริต 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 2 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 -2564) 
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 

 
 
 

หมายเหตุ : บางโครงการ/กิจกรรมเป็นการด าเนินการ 
โดยไม่ใช้งบประมาณ 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 -2564) 

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 
 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี2562 ปี2563 ปี2564 หมายเหตุ 
1.การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝุาย
บริหาร 
ข้าราชการ
การเมืองฝุาย
สภาท้องถิ่นและ
ฝุายประจ าของ 
เทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัย 

1. โครงการฝึกอบรมสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรม 

30,000 30,000 30,000  

2.มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลต าบลสริิ
เวียงชัย 

- - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

3.โครงการส่งเสรมิคณุธรรมและ
จริยธรรมในการปูองกันการ
ทุจริต 

5,000 5,000 5,000  

4.กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
พนักงานของเทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัย 

- - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

5.มาตรการ “จัดท าคู่มือการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

- - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1.โครงการปลูกปุาเฉลิมพระ
เกียรต ิ

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

 

2.โครงการปล่อยพันธ์ปลาเฉลิม
พระเกียรต ิ

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

 

3.โครงการรณรงคต์่อต้านยา
เสพติดโลก 

20,000 20,000 20,000  

4.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าร ิ

50,000 50,000 50,000  

5.โครงการเสริมสรา้งความ
ปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน 

30,000 30,000 30,000  

6.โครงการลดขยะและคดัแยก
ขยะในเขตพื้นที่ ทต.สริิเวียงชัย 

20,000 20,000 20,000  

7.โครงการส่งเสรมิ
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค 

30,000 30,000 30,000  

8.โครงการส่งเสรมิกิจกรรมดา้น
อาชีพประชาชน 

60,000 60,000 60,000  

 1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 

1.โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 10,000 10,000 10,000  

มิติท่ี  1 รวม 2 มาตรการ  1 กิจกรรม 
11 โครงการ 

275,000 275,000 275,000  
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี2562 ปี2563 ปี2564 หมายเหตุ 
2. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

1.กิจกรรมประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของ 
ทต.สิรเิวียงชัย 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

 

2.2 มาตรการ
สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

1.มาตรการการสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคล 

- 
 

- 
 

- 
 

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

2.มาตรการออกค าสั่งมอบหมาย
ของนายกเทศมนตรี  ปลดั
เทศมนตรีและหัวหน้าราชการ 
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย 

   ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

3.กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

- - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

4.กิจกรรม”ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

- - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

5.กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจดัหาพสัดุ” 

- - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

6.กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสใน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

- - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

7.กิจกรรมเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ด้านการจดัซื้อ-จัดจ้าง 

- - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

8.กิจกรรมการให้บริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทยีม
และไม่เลือกปฏิบัต ิ

- - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

9.โครงการจ้างส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

15,000 15,000 15,000  

2.3 มาตรการใช้
ดุลพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมือง 
ที่ด ี

1.กิจกรรมลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

- - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

2.มาตรการการมอบอ านาจอนุมัต ิ
อนุญาต สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

- - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

3.มาตรการมอบอ านาจของ
นายกเทศมนตร ี

- - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

4.มาตรการการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายกฯ ปลัด 
เทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 

- - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแกห่น่วย 
งาน/บุคคลในการ
ด าเนินประพฤติ
ปฏิบัติให้เป็นท่ี 

1.โครงการคนดศีรสีิริเวียงชัย 10,000 10,000 10,000 ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 



9 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี2562 ปี2563 ปี2564 หมายเหตุ 
 ประจักษ ์ 2.โครงการปราชญ์ชาวบ้านภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
15,000 15,000 15,000  

3.โครงการวันเทศบาล 5,000 5,000 5,000  
2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

1.มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” 

- - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

2.กิจกรรม “การจดัท าข้อตกลง
การปฏิบัตริาชการของเทศบาล
ต าบลสิริเวยีงชัย 

- - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

3.กิจกรรมให้ความร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบที่ไดด้ าเนินการ
ตามอ านาจหน้าทีเ่พื่อการ
ตรวจสอบ ควบคมุ ดูแล การ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล
สิริเวียงชัย 

- - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

4.มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน” 

- - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

5.มาตรการจัดท าคูม่ือการ
ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข ์

- - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

มิติท่ี  2 รวม 8  มาตรการ  10  กิจกรรม 
4  โครงการ 

45,000 45,000 45,000  
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี2562 ปี2563 ปี2564 หมายเหตุ 
3.การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ
ภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารที่เป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

1.มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารของเทศบาลต าบลสริิเวียง
ชัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 

- - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

2.กิจกรรม “อบรมให้ความรูต้าม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ต าบลสิริเวยีงชัย 

- - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

3.กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารดา้นการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล
ต าบลสิริเวยีงชัยและการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

- - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

4.มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย” 

- - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับฟังและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 

1.โครงการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี/แผนชุมชน/แผน
ด าเนินงานและการตดิตาม
ประเมินผลแผน 

20,000 20,000 20,000  

2.กิจกรรมด าเนินงานศูนย์รบั
เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย 

- - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

3.โครงการเทศบาลสริิเวียงชัย  
สัญจรพบประชาชน 

5,000 5,000 5,000  

4.มาตรการแก้ไขเหตุร าคาญ ด้าน
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

- - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

5.กิจกรรมรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

- - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

3.3 การส่งเสรมิ
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย 

- - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

2.มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

- - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

3.กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล
สิริเวียงชัย 

- - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

มิติท่ี  3 รวม 5  มาตรการ  5  กิจกรรม   
2  โครงการ 

25,000 25,000 25,000  
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี2562 ปี2563 ปี2564 หมายเหตุ 
4.การ
เสรมิสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจดัวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุม
ภายในตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

1.โครงการจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน 

- - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

2.กิจกรรมตดิตาม ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

- - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

3.มาตรการติดตามประเมินผล
ระบบควบคมุภายในเทศบาล
ต าบลสิริเวยีงชัย 

- - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

4.2 การ
สนับสนุนใหภ้าค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ
ตามช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได ้

1.กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

- - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

4.3 การส่งเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

1.โครงการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

5,000 5,000 5,000  

มิติท่ี  4 รวม 2  กิจกรรม  2  โครงการ 
1  มาตรการ 

5,000 5,000 5,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดการเขียนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

(พ.ศ.2562 -2564) 
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



13 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนตอ่การทุจริต 

 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์ 
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

1. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

2. หลักการและเหตุผล   
ในปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปท าสังคมปัจจุบันห่างไกลจากศาสนาและเป็นเรื่อง 

ไม่จ าเป็น ประกอบกับมีมุมมองในเรื่องค่านิยมที่ผิด ปัญหาการเป็นทาสของวัตถุนิยมและบริโภคนิยมในปัจจุบัน
อยู่ในยุคโลกาภิวัตน์ กระแสโลกาภิวัตน์ เป็นกระแสโลกและกระแสทางวัตถุนิยม ท าให้คนตกเป็นทาสทางวัตถุ
นิยมและบริโภคนิยมท าให้คนมุ่งแสวงหาแต่ความสุขทางวัตถุ มีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้นเห็นแก่ผู้อ่ืนน้อยลง 
ขาดความเอ้ืออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความสะดวกในการคมนาคมและความรวดเร็วในการสื่อสารท าให้
วัฒนธรรมต่างประเทศและชาวต่างประเทศหลั่งไหลมาสู่ประเทศไทยมากมาย  สังคมปัจจุบัน เป็นระบอบทุน
นิยมมากขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิด
ประชาชนมากที่สุด จ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการอบรมทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนาจิตใจให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและพร้อมที่จะให้บริการ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ต่อไป 

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย จึงได้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง มีความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม สามารถน าไปปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิต การปฏิบัติงาน ตลอดจนเพ่ิมคุณภาพทางด้านจิตใจ  ด้านการการปูองกันและการแก้ไข ปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น โดยยึดหลักความโปร่งใส่ในการท างาน 
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้เรียนรู้หลัก
คุณธรรม จริยธรรม หลักคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการพนักงานเทศบาลกับการท างานและการให้บริการ
ประชาชน   

3.๒ เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ เป็นผู้มีความรู้ดี สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงาน การปฏิบัติงาน  เกิดประโยชน์แก่
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

3.๓ เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้รับความรู้ 
เกี่ยวกับการ กฎหมาย พรบ. ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
พ.ศ.2540 พรบ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในการปฏิบัติงาน
ที่ดี  
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4. เป้าหมาย   

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานจ้าง และพนักงานเทศบาล  ของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

6. วิธีการด าเนินการ   
6.1 เสนอโครงการต่อผู้บริหารเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
6.2 ติดต่อประสานงานกับวิทยากรที่จะด าเนินการตามโครงการ 
6.3 ด าเนินการอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเปูาหมายในโครงการ 
6.4 ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของโครงการ 
  

7. ระยะเวลาการด าเนินการ   
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณในการด าเนินการ   
 30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
งานการเจ้าหน้าที่   ส านักปลัดเทศบาล 

10. ผลลัพธ์  
1. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้เรียนรู้หลักคุณธรรม 

จริยธรรมของข้าราชการพนักงานเทศบาลกับการท างานและการให้บริการประชาชน 
๒. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  เป็นผู้มีความรู้

ความสามารถ เป็นผู้มีความรู้ดี สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงาน การปฏิบัติงาน  เกิดประโยชน์แก่
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

๓. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
กฎหมาย พรบ. ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 
ในการปฏิบัติงานที่ดี  
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1. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย” 

2. หลักการและเหตุผล  

ตามที่เทศบาลต าบลสิริเวียงชัยได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย พ.ศ. 
2558 โดยก าหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิ บัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดเชียงรายเรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ก าหนดให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือ
รักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก  ธรรมาภิบาล 
โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ,  มี
จิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ประโยชน์ ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย , ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ
รวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ , ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลัก จรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้  
กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0226.2/     ว 7522 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 
2559  ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลต าบล
สิริเวียงชัยจัดท า มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย” ขึ้น 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ า ทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล   

3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย   

3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ   

3.5 เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต   

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานจ้าง พนักงานเทศบาล 

5. พื้นที่ด าเนินการ   

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

6. วิธีด าเนินการ   

1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร บุคลากร
ทุกคน ทุกฝุาย  พึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ   

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยเปิดเผยเป็นการทั่วไป
แก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบงานนิติการ  และงานการเจ้าหน้าที่ ฝุายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างยึดถือและประพฤติปฏิบัติตนตามประมวล
จริยธรรม 
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1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล   

บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  องค์กรนั้นๆย่อมประสบความส าเร็จ  มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามรถ  มีทักษะต่างๆในการ
ปฏิบัติงาน  มีประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจงานเป็นอย่างดี  เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆแล้ว ย่อม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ  ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ  ในทางตรงกันข้าม  หากบุคลากรในองค์กรด้อย
ความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน  ย่อมท าให้องค์กรนั้นๆด้อย
พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า  นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์
การท างานสูงแล้ว  ย่อมมีคุณธรรม จริยธรรมในการปูองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง  หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง  
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่งานต่อ
หน่วยงาน ต่อเพ่ือร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว  ย่อม
น าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น  มีความโปร่งใสมีการปูองกันการทุจริตและ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 

 เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  จึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริตขึ้น  
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและ
พนักงานจ้าง ตลอดประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักความโปร่งใส  สามารถปฏิบัติงานให้ห่างไกล
จากการทุจริต  และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดี มีความพอเพียง ปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อ
ผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 

3. วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 

 2. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน 
 3. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 4. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. กลุ่มเป้าหมาย  

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

5. ระยะเวลาด าเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 

6. งบประมาณด าเนินการ   

5,000  บาท 
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7. วิธีการด าเนินงาน   
1. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 

 2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 3. เชิญกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการ 
 4. จัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ในการอบรมโครงการ 
 5. ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการ 
 6. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 

8. สถานที่ด าเนินการ   
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
1. ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  มีจิตส านึกใน

การต่อต้านการทุจริต 
 2. ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย   ปฏิบัติหน้าที่
โดยค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนประมวลจริยธรรม 
 3. ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย   ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม 

4. ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยมีจิตส านึกและ
ค่านิยมท่ีดีในการต่อต้านการทุจริตและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1. กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล   

ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็น
การกระท าความผิดทางจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึง ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง   

“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตาม อ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสี ยต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จาก ทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการ ปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน   

ดังนั้น เทศบาลต าบลสิริเวียงชัยจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
แก่บุคลากรในเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยเพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมปูองกัน
ผลประโยชน์ ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาลเพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือ
ระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลสิริ       
เวียงชัย 

3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยมีจิตส านึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  

4. เป้าหมาย  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

5. พื้นที่ด าเนินการ  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

6. วิธีการด าเนินการจัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  



      20 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ  ไม่ใช้งบประมาณ  

 9. ผู้รับผิดชอบโครงการงานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัด พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผลลัพธ์พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่ง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

1. มาตรการ : การจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. หลักการและเหตุผล   

รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การปูองกัน
และปราบปราม การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการ แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและ ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปราม การทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ   

ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกั นและ
ปราบปรามการ ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 
3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐ
ด าเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ ประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย   

เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 
และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้
เป็นกลไกส าคัญที่จะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ใน
ภาครัฐ เทศบาลต าบลสิริเวียงชัยจึงได้ตระหนัก และเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนใน
การร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทยให้
เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  

3. วัตถุประสงค์  

 3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของต าบลสิริเวียงชัยให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไป
เป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง   

3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลสิริเวียง
ชัย 

5. พื้นที่ด าเนินการ  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย   
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6. วิธีด าเนินการ   

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล   

2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน   

3. ตรวจสอบความถูกต้อง   

4. จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน   

5. แจกจ่ายให้บุคลากร  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ    ไม่ใช้งบประมาณ   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานนิติการ  ฝุายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1.1.2   การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  

2. หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้ง

ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ  การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
โดยตรง  เนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  แหล่งกรองมลพิษ  และผลิตก๊าซออกซิเจน  
อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม    เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  และ
เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพปุาไม้ในพ้ืนที่  เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน  พร้อม
ทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์      ในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดความสวยงาม และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน  

ดังนั้น  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย  จึงได้จัดท าโครงการปลูกปุา 
เฉลิมพระเกียรติ  ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
     1.เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม  ส าหรับรักษาสมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น าชุมชน ประชาชน พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ   

บริเวณส านักงานเทศบาล สถานที่ราชการ  และพ้ืนที่สาธารณะในเขตเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  

6. วิธีด าเนินการ   

 1. เขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติและเห็นชอบ 
   2. ประชุมชี้แจงคณะท างานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
   3. จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   4. ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  
   5. สรุปผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ    

10,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ    

ส านักปลัดเทศบาล 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้น าชุมชน ประชาชน และพนักงานเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการรักษา
สิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน  โดยการปลูกต้นไม้ 
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1. โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ        

2. หลักการและเหตุผล 

          ด้วยในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปีนั้น  รัฐบาลได้ก าหนดให้ส่วนราชการ  พ่อค้า  ประชาชนและกลุ่ม
พลังมวลชนต่าง ๆ ได้ร่วมกันถวายพระพรแสดงความจงรักภักดี  เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ซึ่งในส่วนของเทศบาลต าบลสิริเวี ยงชัย  ได้ร่วมกับส านักงาน
ประมงจังหวัดเชียงราย  ในการด าเนินงานตามโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  66  พรรษา  เพ่ือ
ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศน์โดยการปล่อยพันธุ์ปลาให้กลับคืนสู่
ธรรมชาติ  และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป  และเพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่
พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีต่อพระองค์ท่าน  และเป็นที่เคารพเทิดทูนยิ่ง  รวมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตในของปวง
ชนชาวไทย 

3. วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือให้ข้าราชการ และประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย ทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์

ปลาเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
2. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศน์โดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า

ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ปล่อยพันธุ์ปลา  ในหนองหลวง บ้านปง หมู่ที่ ๖  ต าบลเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
 

5. สถานที่ด าเนินการ 
  หนองหลวง  บ้านปง หมู่ที่ ๖  ต าบลเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย   

6. วิธีด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการ ฯ เพ่ือขออนุมัติจากคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
๒. เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  ร่วมกับส านักงานประมงจังหวัดเชียงราย  คัดเลือกแหล่งน้ าที่มีศักยภาพต่อ

การปล่อยพันธุ์ปลา 
๓. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน   
๔. จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา  โดยขอรับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเชียงราย 
๕. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกับประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิม

พระเกียรติฯ ณ หนองหลวง 
๖. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ ฯ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ     

. 10,000  บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย ร่วมกับส านักงานประมงจังหวัดเชียงราย  และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ า
จืดเชียงราย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑. ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
๒. ระบบนิเวศน์ในแหล่งน้ าหนองหลวงมีความสมดุลและเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาให้กลับลงสู่แหล่งน้ า 

ธรรมชาติ 
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1. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยสภาพปัญหายาเสพติดที่ส่งผลให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางตรง และทางอ้อมเป็นจ านวนมาก 

ท าให้นานาประเทศพยายามร่วมมือกัน เพ่ือหาทางหยุดยั้งปัญหายาเสพติด จนกระทั่งที่ประชุมระหว่างประเทศ
ว่า ด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลับลอบใช้ยาเสพติด ได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่แห่งประชาชาติ ขอให้ 
ก าหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” เพ่ือให้ประชาชนทั่วโลกได้ตระหนักถึง 
ความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด ต่อต้านการใช้ยาในทางที่ผิด การค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และต่อต้าน
ปัญหาที่เกิดจากยาเสพติด อาทิเช่น คดีอาชญากรรม คดีลักทรัพย์ คดีชิงทรัพย์ คดีท าร้ายร่างกาย  ซึ่งมีผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบอาจเป็นบุคคลในครอบครัว สถานภาพสตรี คนชรา เด็กและเยาวชน 

 ดังนั้น เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  ได้เห็นความส าคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก จึงได้จัดท า โครงการ
ณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก และเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วน ภายใต้กรอบความคิด “คิดดี ท าดี ต่อต้านยาเสพ
ติด” 

3. วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือเป็นการรณรงค์ต่อต้านการใช้ยาเสพติด และค้ายาเสพติดที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
 2.  เพ่ือให้ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานราชการ รับรู้และเห็นถึงความส าคัญของวันต่อต้านยาเสพติด  
ในการที่จะร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด และเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน 
 3. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติเป็นการบูรณาการร่วมกัน ภายใต้กรอบความคิด  
“คิดดี ท าดี ต่อต้านยาเสพติด” 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
 ประชาชน เยาวชน ผู้น าหมู่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย   

5. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย   

6. วิธีด าเนินการ 
 1.  จัดท าโครงการเสนอเพ่ืออนุมัติ ก าหนด วัน เวลา และสถานที่จัดโครงการ 
 2.  ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ เยาวชน ประชาชน และหน่วยงานต่างๆร่วมโครงการ 
 3.  ด าเนินการตามโครงการ กิจกรรม 
 4.  สรุปและรายงานผลโครงการต่อผู้บริหาร 
    
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ     

20,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัด   เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

       1.  ประชาชน ชุมชน เยาวชน รับรู้และเห็นถึงความส าคัญของวันต่อต้านยาเสพติด  ในการที่
ร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 2.  กลุ่มเปูาหมายในทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงภัยยาเสพติดและเข้าร่วมในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน 
 3.  แสดงถึงสัญลักษณ์ของการผนึกก าลังของคนในชาติ เพ่ือร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมด
ไปและแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติเป็นการบูรณาการร่วม ภายใต้กรอบความคิด “คิดดี ท าดี 
ต่อต้านยาเสพติด” 
 

 

 
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



29 

1. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน  โดยค านึกถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพ่ือพร้อมรับต่อความเสี่ยง บนพ้ืนฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบ ระมัดระวัง 
และคุณธรรม การใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการกระท าที่ไม่
เบียดเบียนกัน การแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือปรองดองกันในสังคม จะสร้างสายใยเชื่อมโยง
คนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก น าไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุล
และยั่งยืน และการพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

 ในปัจจุบันในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  ซึ่งมีพ้ืนที่เกษตรกรรม แต่เกษตรกรยังไม่ทราบถึงการ
ท าการที่ถูกต้องและปลอดภัย เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  ได้จัดท าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริฯขึ้นมา  เพ่ือให้ประชาชนภายใต้เขตพ้ืนที่ได้ตระหนัก และเกิดการเรียนรู้ในการพ่ึงพาตนเอง 
ครอบครัวและชุมชน โดยไม่ต้องพ่ึงพาปัจจัยภายนอกต่างๆ โดยใช้ปัจจัยพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตที่ประชาชน
โดยทั่วไปใช้ในการบริโภค มีส่งเสริมให้ใช้พ้ืนที่ว่างเปล่าในบริเวณบ้าน รั้วรอบบ้าน ปลูกพืชประเภทสมุนไพร 
เครื่องเทศ และล้มลุกต่างๆ ไว้บริโภค เช่น ขิง ข่า ตระไคร้ กระชาย โหระพา มะนาว มะกรูด ฯลฯ ซึ่งจะเป็นการ
ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว และเป็นการสร้างกิจกรรมนันทนาการเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณค่า 
สร้างความสามัคคี พัฒนาความผูกพันในครอบครัวมากยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้ประชาชนโดยทั่วไป มีการใช้ชีวิตประจ าวันตามหลักการของความพอเพียง ความพอดี การใช้
ชีวิตอย่างรอบคอบ ไม่ฟุุมเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มีคุณค่า เกิด
รายได ้

3.2 เพ่ือให้ประชาชนโดยทั่วไป ส านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความห่วงใย ของพระ
บามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

3.3 เพ่ือเป็นการช่วยเหลือประชาชนในการมีแหล่งอาหารไว้บริโภคในราคาถูก และสามารถลดรายจ่าย
ภายในครัวเรือน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
 ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย ผู้น ากลุ่มต่างๆ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
    เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย,ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1  เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 

 6.2  ประชุมเตรียมการจัดงาน มอบหมายการด าเนินงาน ชี้แจงแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 6.3  จัดเตรียมงาน 
 6.4  ด าเนินการตามโครงการ 
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 6.5  สรุปผลการด าเนินงาน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ     

50,000  บาท                                          

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1.   ประชาชนโดยทั่วไปในต าบลเวียงชัย  มีการใช้ชีวิตประจ าวันตามหลักการของความพอเพียง 

 ความรอบคอบ ไม่ฟุุมเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่า เกิดรายได้ 
2. ประชาชนโดยทั่วไป ส านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความห่วงใย ของพระบามสม 

เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
3. มีการช่วยเหลือประชาชนในการมีแหล่งอาหารไว้บริโภคในราคาถูก และสามารถลดรายจ่าย 

ภายในครัวเรือน 
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1. โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ก าหนดนโยบายการเสริมสร้างความสามัคคี
ของคนในชาติ เพ่ือฟ้ืนฟูประชาธิปไตยและนโยบายความมั่นคงของรัฐ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์โดยการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือ
ขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนครอบคลุมพ้ืนที่ทุกหมู่บ้านและตอบสนองนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อตนเองและตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ จึ งได้
จัดท าโครงการปรองดองสมานฉันท์ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญในการเสริมสร้าง ฟ้ืนฟูประชาธิปไตย ผลักดันให้
ประชาขนในระดับท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดความตระหนัก เห็นคุณค่า ลดความขัดแย้งในสังคม 
และให้เกิดความร่วมมือกัน โดยยืดถือสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสงบปลอดภัยของ
ประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน  
เป็นประจ าอย่างต่อเนื่องมาทุกปี 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในระดับพ้ืนที่ ให้มี ความรู้ความเข้าใจหลักการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สามารถน าหลักการส าคัญแบบประชาธิปไตยมา
ใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง 

3.2  เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดการเผชิญหน้า และสร้างจิตส านึกของคนในชาติที่จะยึด 
มั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3.3 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยให้มีประสิทธิภาพ 
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมสร้างกิจกรรมเพ่ือสร้างความสามัคคีในระดับต าบล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   

 ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย ผู้บริหาร สมาชิกสภา ก านัน ผู้น าชุมชน  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

   เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 

6. วิธีด าเนินการ 

1.  เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 2.  ประชุมเตรียมการจัดงาน มอบหมายการด าเนินงาน ชี้แจงแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 3.  จัดเตรียมงาน 
 4.  ด าเนินการตามโครงการ 
 5.  สรุปผลการด าเนินงาน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ     

30,000  บาท                                          

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
                1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 2. ประชาชนในพ้ืนที่เกิดความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ โดยมีการด าเนินกิจกรรม
ร่วมกันตามหลักการวิถีแบบประชาธิปไตย 

 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการยอมรับและมีบทบาทในการพัฒนาและด าเนินกิจกรรมภายใน
หมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. โครงการอบรมการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

2. หลักการและเหตุผล 
 จังหวัดเชียงรายได้ด าเนินการภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-
2564  ตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยให้หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่  น าแผนปฏิบัติการดังกล่าว ไปด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้
สัมฤทธิ์ผลภายในระยะเวลาที่ก าหนด ในการจัดท าแผนปฏิบัติการดังกล่าว ไปด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
ให้สัมฤทธิ์ผลภายในระยะเวลาที่ก าหนด ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ทศบาลต าบลสิริเวียงชัย จึง
ได้ด าเนินการภายใต้แนวคิดพ้ืนฐานหลัก ได้แก่ 1.แนวคิด 3Rs ประกอบด้วย Reduce ลด (คิดก่อนใช้) Reuse 
ใช้ซ้ า (ใช้แล้วใช้อีก) Recycle (น ากลับมาใช้ใหม่) 2.หลักการประชารัฐ (ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาน
และประชาสังคม ภาคการศึกษา ภาคศาสนา) เน้นหลักความรับผิดชอบและหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคทาง
สังคม (Participatory Principle) 3.มาตรการ ที่มีการควบคุมทั้งสามระยะ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทาง โดยมีแนวทางในแต่ละมาตรการประกอบด้วย 1.มาตรการลดและคัดแยกท่ีแหล่งก าเนิด              

2.มาตรการเพิ่มศักยภาพการเก็บขน 3.มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการ 

 เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย  จึงจัดให้มีโครงการลดปริมาณขยะและคัด
แยกขยะในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนสามารถลดขยะมูลฝอย  ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพ่ือ

ลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะ ณ แหล่งต้นก าเนินตามประเภทขยะมูลฝอย เพ่ือน าขยะ
กลับมาใช้ใหม่และใช้ซ้ า เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบก าจัด 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนสามรารถเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยและขยะอันตราย เข้าสู่ระบบก าจัดที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 3.4 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในทุกภาคส่วน 
 3.5 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีการก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อและกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายอย่าง
เป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 3.6 มีเครือข่ายคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   

หมู่บ้านมีการจัดตั้งจุดรวมขยะอันตราย อย่างน้อยชุมชนละ 1 แห่ง รวม 14 แห่ง   

5. พื้นที่ด าเนินการ  

ส านักงานเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 3. เชิญกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการ 
 4. จัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ในการอบรมโครงการ 
 5. ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการ 
 6. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ     

20,000 บาท                                          

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          1. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 
 2. ประชาชนสามารถน าคัดแยกขยะและน าขยะกลับมาใช้ใหม่และใช้ซ้ า  
 3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยและขยะอันตาย เข้าสู่ระบบจัดการ 
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1. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชนและการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 แนวทางการส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย  จะต้องเริ่มจากสถาบันครอบครัวซึ่งเป็น
สถาบันพื้นฐานที่จะท าหน้าที่อบรม  สั่งสอน หล่อหลอมให้สมาชิกของครอบครัวมีพ้ืนฐาน ความคิด อุปนิสัยแบบ
ประชาธิปไตย  การพัฒนาประชาธิปไตยถือเป็นรากฐานส าคัญของการปกครองประเทศไทย การพัฒนา
ประชาธิปไตยจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาที่ประชาชน โดยพัฒนาความรู้ความเข้าใจของประชาชนดังนั้นจึง
ควรน าหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และกระแสการเปลี่ยนแปลง
สภาวการณ์ของชุมชนเป็นไปด้วยความเจริบก้าวหน้าของสังคมโลก ในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะมีผลกระทบ
ต่อการด ารงชีวิตในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ท าให้ประเทศต่างๆ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาวการณ์ดังกล่าวข้างต้น สังคมโลกก าลังให้ความสนใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิ
มนุษยชน การค้าระหว่างประเทศ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่
ส่งเสริมให้ประชาชนมีอิสระทางความคิด การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการปกครองโดยประชาชน และเพ่ือ
ประชาชนที่ทุกๆประเทศให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 

 เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย  จึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ประเทศไทยใช้ในการปกครองประเทศ  
ชุมชนต่างๆ ในพ้ืนที่ควรจะมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และใช้ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน กฎหมายในส่วนที่
เกี่ยวกับแนวนโยบายไทยด้านการมีส่วนร่วมประชาชน คือ ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการ
พัฒนาการเมือง และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมทั้งส่งเสริมให้
ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริต และเท่ียงธรรม และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  และเป็นการสนับสนุนให้
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข 
 3.2 เพ่ือน าวิธีการปกครองระบอบประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 3.3 เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและเทศบาล 
 3.4 เพ่ือส่งเสริมบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   

ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย   

5. พื้นที่ด าเนินการ  

ส านักงานเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
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 3. เชิญกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการ 
 4. จัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ในการอบรมโครงการ 
 5. ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการ 
 6. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ     

30,000 บาท                                          

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          1. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขเพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 
 2. ประชาชนสามารถน าความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น 
 3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากข้ึน 
 4. การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขน าไปใช้การปฏิบัติด้านต่างๆ 
มากขึ้น 
 5. เทศบาลเป็นที่เชื่อถือศรัทธายอมรับของประชาชน และส่วนราชการอ่ืนเกี่ยวกับการส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านอาชีพ 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย  มีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม
ต่างๆ ของประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมด้านอาชีพประชาชน เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของประชาชน กลุ่ม/องค์กร ผู้เข้าร่วมโครงการในการท ากิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพ่ิมศักยภาพ 
เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมอาชีพ สามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริมรายได้หลักของชุมชน ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบการ
ท างานเป็นกลุ่ม ประชาชนในพ้ืนที่ ให้มีแนวคิดใหม่ๆเพ่ือน าความรู้จากกิจกรรมฝึกอบรม มาพัฒนาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือส่งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้ 
3.2 เพ่ือเสริมสร้างการรวมกลุ่มอาชีพให้เกิดการพัฒนา 
3.3 เพ่ือเป็นการโน้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   

ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย   

5. พื้นที่ด าเนินการ  

ส านักงานเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชาสัมพันธ์แก่ประชานเข้าร่วมโครงการ 
 2. เสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติ 
 3. ประสานงานวิทยากร ก าหนดรูปแบบการอบรม/จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ 
 4. ด าเนินการตามโครงการ 
 5. ติดตามประเมินผล หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ     

60,000.-บาท                                          

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานพัฒนาชุมชน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          1. ประชาชนมีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ 
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1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 

2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ.
2552 (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 

 เนื่องด้วยเด็กและเยาวชน เป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญยิ่งของประเทศชาติ เป็นพลังส าคัญในการพัฒนา
ชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงในอนาคต การที่จะท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
จะต้องได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีและเหมาะสมกับวัย  การเล่นและการร่วมกิจกรรมต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีผล
ต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเจริญเติบโต  ท าให้เป็นคนที่มีอารมณ์สดใส  ช่างคิด ช่างสังเกต ลด
ความก้าวร้าว ปลูกฝังความสามัคคี อันเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับสูงต่อไป อีกประการ หาก
เราปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีจิตใจดี มีจิตสาธารณะ ยังส่งผลถึงการลดปัญหาสังคมในด้านยาเสพติด ด้านการ
ท างานสร้างอาชีพ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือที่เด็กในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในวันหน้า  และส่งผล
ยังการเป็นผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองในอนาคตต่อไปได้อีกด้วย 

 เพ่ือให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนสนับสนุน  ส่งเสริมและร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
และเยาวชน  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่  ซึ่งเป็นทรัพยากร
อันส าคัญของชุมชน  ตลอดจนพลเมืองของชาติ และพลโลก  จึงได้จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  นั้น 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
3.2 เพ่ือสร้างพ้ืนที่ให้เด็กได้แสดงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจ และรู้สึกมีคุณค่าต่อครอบครัว 

สังคมและประเทศชาติ 
3.3 เพ่ือให้เด็กได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่างสมวัย 
3.4 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีก าลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย   

5. พื้นที่ด าเนินการ  

ส านักงานเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมเพ่ือหาแนวทางในการด าเนินการ 
 2. จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่เหมาะสม เสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการด าเนินโครงการ 

4. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เด็ก เยาวชนและประชาชน
ร่วมกิจกรรม 

 5. ด าเนินงานตามโครงการ 
 6. สรุปผลการด าเนินงาน และน าข้อบกพร่องมาแก้ไขในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ     

10,000.-บาท                                          

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองศึกษา  ส านักปลัดเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          1. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 2. เด็กภาคภูมิใจ และรู้สึกมีคุณค่าต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
 3. เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา สมวัย 
 4. เด็กมีก าลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทจุริต 
 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1. กิจกรรม ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของนายกเทศมนตรีต าบลสิริเวียงชัย 
 
2. หลักการและเหตุผล   

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมาย หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยได้ ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้   

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรั ฐภายใต้โครงสร้างการจัด
ระเบียบบริหารราชการตามหลักการ กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่
ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง ประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น  

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่ คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กร 
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ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้
ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างาน
ในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางที่คนท างาน
ในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงาน ราชการอ่ืน และ
มูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลี
ของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่นายกเทศมนตรีต าบลสิริเวียงชัยในฐานะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการ
บริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย ต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลเวียง
ชัย ต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของนายกเทศมนตรีต าบลสิริเวียงชัย ด้วยการ
จัดท าแผนปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต   

4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของนายกเทศมนตรี 1 ฉบับ    

4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของนายกเทศมนตรีต าบลสิริเวียงชัย ต่อสาธารณะชน 
อย่างน้อย 1 ครั้ง  

4.3 แผนปฏิบัติการปูองกันการทจุริของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 4 ปี  

5. พื้นที่ด าเนินการ  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

6. วิธีด าเนินการ   

6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของนายกเทศมนตรีต าบลสิริเวียงชัย 

6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง   

6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต   

6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต   

6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต   

6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต   

6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต   
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6.8 รายงานผลการด าเนินงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ        

9. ผู้รับผิดชอบ   

ส านักปลัด  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   

10.1 ผลผลิต    

- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของนายกเทศมนตรี อย่างน้อย 1 ฉบับ     

- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของนายกเทศมนตรีต่อสาธารณชน อย่างน้อย 1 ครั้ง    

- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจรติ ของเทศบาล 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ   

10.2 ผลลัพธ์ 

- การบริหารราชการมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของบุคลากรได้ 

- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยได้ 
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2.2  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

1. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อ
องค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน  และมีมาตรการใน
การท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม 
เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  มาตรา 50 วรรคท้าย  ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2556 
มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น  ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ   

ดังนั้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการท างาน  มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้  จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
          2. เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3. เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล 
 4. เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี  
คนเก่งเข้ามาท างาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   

จัดท ามาตรการด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  จ านวน  1  มาตรการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ   

ส านักงาน เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

6. วิธีด าเนินการ   

6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ  แต่งตั้ง  โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตาม  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล  พ.ศ.2555 
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 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมภิบาล 
 6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ   

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ   

งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
1. มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจ านวน  1  มาตรการ 
2. เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมภิบาล 
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๑. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  ทั้งที่เป็น
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.๒๔๙๖ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ ๒๕๔๒  และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่
ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น  มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย  ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร  ไม่มีการกระจายอ านาจหรือมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ  อนุญาต  ไปยังหัวหน้าหน่วยราชการ  ระดับส านัก  กองและฝุายต่างๆ  ซึ่ง
เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ  ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า  ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจ
เป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่  ส่งผลให้ระบบ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย  ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน  โดยใชว้ิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ ๒๕๔๖ 
มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗  ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ  การบริหารงานมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ มาตรา ๖๘ (๒) เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง  อนุญาต  และอนุมัติ  
เกี่ยวกับราชการของเทศบาล  มาตรา ๔๘  สัตตรส  ก าหนดให้นายกเทศมนตรี  ควบคุมและรับผิดชอบในการ
บริหารกิจการของเทศบาล  และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา ๔๘ วีสติ 
นายกเทศมนตรีมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการ
ปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้  มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ  ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาล  และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาล  
ให้เป็นไปตามนโยบาย  และอ านาจหน้าที่อ่ืนตามท่ีมีกฎหมายก าหนด  หรือตามที่นายกเทศมนตรี  มอบหมาย
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการการพนักงานต าบลสิริเวียงชัย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  
 ดั้งนั้น  เพื่อให้การบริการราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก  จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 
 
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  และเป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการให้บริการจากหน่วยงาน 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในค าสั่ง  อนุญาต  อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
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 ๓.๔ เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการ  จ านวน ๔ 
ฉบับ  ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรีมอบหมายให้
ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการ  ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล  และ
ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
๖.วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ตามกฎหมาย  ระเบียบฯ  ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
 ๖.๒ จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 ๖.๓ จัดท าประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่ง  รายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕62  –  ๒๕64) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน  จ านวนไม่น้อยกว่า ๔  ฉบับ 
 ๑๐.๒  ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก  และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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1. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน 
ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลสิริเวียงชัย ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่อง ล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงรายเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาลได้
ก าหนดให้นายกเทศมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน พนักงานเทศบาลด้วยเหตุผลนี้เองจึง
เป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน  

3. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได ้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  พนักงานเทศบาลทุกคนได้รับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนถูกต้องตามระเบียบและเป็น
ธรรม 

5. พื้นที่ด าเนินการ  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

6. วิธีด าเนินการ   

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลโดยแต่งตั้ง
ปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ และพนักงาน
เทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ เทศบาลอาจก าหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณา
กลั่นกรองเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในระดับกอง 

 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลโดยประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ หัวหน้าส่วนราชการไม่น้อยกว่าสามคนเป็นกรรมการ และให้พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล เพ่ือ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้ โดยคณะกรรมการต้องให้ค าปรึกษาและ
พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวบรวมและเสนอผลการพิจารณา
กลั่นกรองผลการปฏิบัติงานให้แก่ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ 
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พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2559 
ลงวันที่ 8 มกราคม 2559 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ   

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ   

งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้
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๑. กิจกรรม  “ ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

๒.หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี  การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชีกองคลัง  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติ  ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณราบจ่ายประจ าปี  และด าเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้อง  ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย  ระเบียบ  และมี
ความจ าเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชี  กองคลัง  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ  ประกาศ  และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 
 ๓.๒ เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝุายบัญชี  กองคลัง  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลัง  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

๖.วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย  แยกแผนงาน  แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  - ปี พ.ศ. ๒๕64 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ บุคลากรฝุายบัญชี  กองคลัง  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ  ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
 ๑๐.๒  ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 ๑๐.๓ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
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๑.  กิจกรรม  “ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

๒.หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ  ปี  ๒๕๓๕  และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๓.๒ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 ๓.๓ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 ๓.๔ เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ๓.๕ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 ๓.๖ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ หัวหน้าฝุายและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
 ๔.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

๖.วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๖.๒ จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 
 ๖.๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๖.๔ สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ๖.๕ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 ๖.๖ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 ๖.๗ เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕64) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
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๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 

๑๐.๒ ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ   
๑๐.๓ ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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๑.กิจกรรม  “ สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

๒.หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ 
 ๓.๒ เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงิน  เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

๖.วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑จัดท าข้อมูลการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน  ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ 
 ๖.๒ ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ  โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ  เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕64) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.ผู้รับผดิชอบ 
 กองคลัง  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๑๐.๒  มีการปูองกันการใช้จ่ายเงิน  เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 ๑๐.๓ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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1. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของกิจกรรม   

เนื่องจากเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท า
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจ หน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล   

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้เทศบาลมี อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ
เทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วน
ราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ 
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน   

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
และเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัย ทุกกิจกรรม  

3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามกิจกรรมต่างๆ ของ 
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล   

3.3 เพ่ือปูองกนัการทุจริตในหน่วยงาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย ที่
ด าเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  จ านวน 6 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์  เฟสบุ๊ค บอร์ดประชาสัมพันธ์ วิทยุกระจายเสียง  
จดหมาย ระบบหอกระจายข่าว 

4. พื้นที่ด าเนินการเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
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6. วิธีด าเนินการ  

6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้   

  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง    

- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  

- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน                      

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง   

- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน   

6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่                
ทางเว็บไซต์  เฟสบุ๊ค บอร์ดประชาสัมพันธ์ วิทยุกระจายเสียง  จดหมาย ระบบหอกระจายข่าวเป็นต้น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ   

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ    

กองคลัง  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

10.1 ผลผลิต   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง   

10.2 ผลลัพธ์   

 - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด    

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน    

- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้  
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๑. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลสิริเวียงชัยบริหารจัดการโดยอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  โดย
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ  จุดเดียว (  One  stop  service ) ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล  ยื่นค าขออนุมัติ  อนุญาตใน
เรื่องท่ีเป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล  ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชน
ผู้รับบริการให้ประชาชนทราบ  โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่
เชื่อมต่อ ระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน 
และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือ
ให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น( ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า , 
ด้านไฟฟูาสาธารณะ ,ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการ
ส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณะสุข, ด้านการส่งเสริม
การพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสารธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ,ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, ด้านการศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหา
ไฟปุาและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า  การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่
แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพ้ืนที่)โดยในขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความ
โปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็น
มาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง/ฝุาย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกส านัก/กอง/ฝุาย เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
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๖.วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น( ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า , ด้านไฟฟูาสาธารณะ ,ด้านระบบระบาย
น้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, 
ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณะสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, 
ด้านการปูองกันและบรรเทาสารธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ,ด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านการศึกษา และด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้ า  การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 
 ๖.๒ ประเด็นมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62– ๒๕64) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 

๙.ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง/ฝุาย  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันโดยไม่
เลือกปฏิบัติ 
 ๑๐.๒  ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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1. โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการ ปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา เทศบาล การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัด
จ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น เทศบาลในฐานะ
ผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ 
ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะ
ทราบถึงความ พึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ   

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชน
ได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ  

3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ   

3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
โดยยึด ประโยชน์สุขของประชาชน   

3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ   

3.4 เพ่ือเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   

จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขต จังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี  

5. พื้นที่ด าเนินการ  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
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6. วิธีด าเนินการ   

6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่
จังหวัดหรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ   

6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่ก าหนด   

6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ   

6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน   

6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ   

6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน   

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

8. งบประมาณด าเนินการ   

20,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  

งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

10.1 ผลผลิต   ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล จ านวน 1 
ฉบับ   

10.2 ผลผลิต     - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70   

 - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน   
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

1. กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล   

ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็น ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร ราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546                        
โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดย อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกใน
การตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชน   

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือ ประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบ
การบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและ พนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจ
และพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดข้ึนในเขตเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง   
3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  
3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้

มาติดต่อ 
3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล

การด าเนินงาน ได้ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย และผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัย             

5. พื้นที่ด าเนินการ     ส านักงานเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

6. วิธีด าเนินการ   
6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ   
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   
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6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน

ทราบโดยทั่วกัน   

6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน    
 

6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน   
6.4.2 ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน   

 6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ    
6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน   
6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ    
6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่

ประชาชนทั้งเวลา ท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ   
 6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  

6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ   

6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องในการ
จัดท า โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป  

7. ระยะเวลาด าเนินการ    

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ    

ทุกส านัก/กอง  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง   
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้   
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา

ติดต่อขอรับบริการ   
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ

ด าเนินงานได้  

 

 

 



61 
๑. มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพ่ือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส า
พันธ์ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น  การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความ
สะดวก และการตอบสะนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีความรับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการที่ดี 
๓.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฏหมาย
ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
๔. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลหรือหัวหน้าส่วนราชการ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
๖.วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ   อนุญาต  สั่งการ  แต่งตั้ง  มอบหมาย คณะผู้บริหาร  
ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อลดขั้นตอนปฏิบัติราชการ 
 ๖.๒ ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 ๖.๓ ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  หรือ
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  ที่ได้รับมอบหมาย 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 – 2564)  
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบ 
 ส่วนราชการทุกส่วน 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ  การด าเนินงาน  การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว  ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๑. มาตรการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีไว้หลายเรื่องหลายประการ  รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีเอาไว้  การที่นายกเทศมนตรีจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างใน
การประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้  ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน เทศบาลจึงได้
ก าหนดมาตรการเพ่ือให้มีการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง
ปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ  ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 ๓.๒ เพ่ือให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 
๔. เป้าหมาย 
 มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน  ๕  เรื่อง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
๖.วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
 ๖.๒ ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีไว้ให้รองนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  และรอง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี ( ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕64 ) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบ 
 งานเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ  ๘๐  ของเปูาหมายที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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1. มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล   

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท า บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็น
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ หน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่
ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ
เทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก ภารกิจมีมากมายไป
รวมอยู่กับฝุายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยัง
หัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝุายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิด
ความ ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของ เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีพ.ศ. 2546 
มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหาร ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับ
ราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ 
ของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล  มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรี
มีอ านาจ มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ
ของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตาม
นโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมายก าหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงรายเรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลจังหวัดเชียงรายดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก 
จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจ หน้าที่ของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการ ของประชาชน   

3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
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3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ   

3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบใน ต าแหน่งหน้าที่ราชการ  

4. เป้าหมาย 

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบล
สิริเวียงชัย จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี
มอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้า ส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รอง
ปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ   

ส านักงานเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

6. วิธีด าเนินการ   
6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  

สั่งการ   
6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ

ถือปฏิบัติ   
6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ   
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกสาม

เดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ    

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ   

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ     

งานการเจ้าหน้าที่   ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

10.1 ผลผลิต   มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ   

10.2 ผลลัพธ์    - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี    

- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่ง
การทุจริต 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

1. โครงการคนดีศรีสิริเวียงชัย    

2. หลักการและเหตุผล   
อาศัยตามความในมาตรา 50 (8)  แห่ง พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2549  และ ฉบับเพ่ิมเติม  พ.ศ. 2552

โดยให้เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  มีอ านาจหน้าที่บ ารุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น   
   ในปัจจุบันสังคมท้องถิ่นเริ่มเข้าสู่สังคมเมือง  จะเห็นได้จากการใช้ชีวิตที่รีบเร่ง รูปแบบการท างานเข้าสู่
ระบบทุนนิยม  มีการเปลี่ยนวัฒนธรรม และการใช้ชีวิตในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น   หากทุกคนในสังคมไม่
เห็นความส าคัญต่อบูรพาจารย์ หรือผู้มีพระคุณที่ถ่ายทอดความรู้ในแขวงวิชาต่าง ๆ ความรู้หรือความสามารถ
เหล่านั้นคงจะสูญหายไปพร้อมกับบุคคลต้นแบบเหล่านั้น 
 เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการท าดีเพ่ือสังคม จึงได้คัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้า
รับรางวัล ต้นแบบคนดีศรีสิริเวียงชัย เพ่ือเป็นการยกย่องคนท าดีเพ่ือสังคมในสาขาอาชีพต่างๆ เป็นแบบอย่างแก่
บุคลทั่วไป ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการท าดีเพ่ือสังคม การท าความดี
อย่างต่อเนื่องในการส่งผลต่อสังคมน่าอยู่ และยังเป็นการส่งเสริมให้คนดีศรีสิริเวียงชัย มีจิตอาสา เสียสละ และ
ช่วยเหลือสังคม ต่อไป   

3. วัตถุประสงค์   
3.๑  เพ่ือเป็นการยกย่องบุคคลต้นแบบ บุคคลที่กระท าคุณความดี ในสาขาอาชีพต่าง ๆ 
3.๒  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการท าความดี  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
4.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  -  เด็กและเยาวชน ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย ร้อยละ 80   
  

 4.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   - ได้ร่วมยกย่องบุคคลต้นแบบ บุคคลที่กระท าคุณความดี ในสาขาอาชีพต่าง ๆ 
          - เด็กและเยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการท าความดี  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

ส านักงานเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย   อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1  ประชุมคณะผู้จัดงานเพ่ือขอรับฟังความคิดเห็นและวางแผนการด าเนินงาน 

 6.2  น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
 6.3  ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 

6.๔  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ  

10,000 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ            

กองการศึกษา  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
๑0.๑    ได้ร่วมยกย่องบุคคลต้นแบบ บุคคลที่กระท าคุณความดี ในสาขาอาชีพต่าง ๆ 
10.2    เด็กและเยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการท าความดี  
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1. โครงการปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล   
อาศัยตามความในมาตรา 50 (8)  แห่ง พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2549  และ ฉบับเพ่ิมเติม  พ.ศ. 2552

โดยให้เทศบาล มีอ านาจหน้าที่ (8) บ ารุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น   
   ภูมิปัญญาเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและความดีงามที่จรรโลงชีวิตและวิถีชุมชนให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้
อย่างกลมกลืน  ท าให้ชุมชนด ารงความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง  ปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้สืบ
ทอดความรู้ให้ลูกหลานได้น าความรู้นั้นไปปฏิบัติ  เนื่องจากผู้คนสมัยก่อนนั้นพ่ึงพาธรรมชาติ  อาศัยธรรมชาติใน
การด ารงชีพ  แต่เนื่องจากปัจจุบันความเจริญก้าวหน้า  เทคโนโลยีได้เข้ามายังหมู่บ้าน ชุมชน การใช้ชีวิตก็เปลี่ยน
จากการท าเพ่ือยังชีพไปเป็นการผลิตเพ่ือมุ่งแต่การขาย  ผู้คนต้องการเงินเพ่ือซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้แก่การด ารงชีพ  จึงท าให้ภูมิปัญญาจ านวนมากสูญหายไปพร้อมๆกับการด ารงชีพที่
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริม  สนับสนุน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู องค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม  ให้ชุมชนได้ตระหนัก เห็นคุณค่า และสามารถน าปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ต่อไป  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  จึงได้จัดท าโครงการปราชญ์ชาวบ้านบนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์   
3.๑  เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม 
3.๒  เพ่ืออนุรักษ์  ฟื้นฟู องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
4.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  -  เด็กและเยาวชน ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย   

 4.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   - เด็กและเยาวชนได้ร่วมส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม 
          - เด็กและเยาวชน ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม

พ้ืนบ้าน  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

ส านักงานเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย   อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1  ประชุมคณะผู้จัดงานเพ่ือขอรับฟังความคิดเห็นและวางแผนการด าเนินงาน 

 6.2  น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
 6.3  ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 

6.๔  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ  

15,000 (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ            

กองการศึกษา  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
๑0.๑    เด็กและเยาวชน ประชาชนได้ส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม 
10.2    เด็กและเยาวชน ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม

พ้ืนบ้าน  
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

1. มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”   

2. หลักการและเหตุผล   

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึน ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆที่เอ้ือให้
เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมแล ะ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมใน
การต่อต้าน การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ   

ดังนั้น เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนด
ดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น 
เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงาน ภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สูงขึ้น  

3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี   

3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) ของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย น าไปยึดถือและปฏิบัติ   

3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ   เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

6. วิธีด าเนินการ   

6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้
ครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้  

1) มิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไรเงิน  ขอรับบริจาค หรือร้องขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานบันเทิง
รวมถึงร้องขอสิ่งอ านวยความสะดวกหรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน  เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการ
ให้บริการตามอ านาจหน้าที่ของตน 
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2)  มิให้เจ้าหน้าที่ที่ ให้บริการเอ้ือประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ ใช้บริการบางคนเนื่องจากมี
ความสัมพันธ์ส่วนตัว 

3)  มิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมหรือมีการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือ
ประโยชน์ตอบแทนส าหรับบุคคลอื่นหรือพวกพ้อง 

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ   

6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย ถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ   

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการมีเนื้อหาครอบคลุม และครบถ้วนทุกส่วนราชการ 
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1. กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย”   

2. หลักการและเหตุผล   

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล  การติดตาม ตรวจสอบ  และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้  ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ  ประกอบกับ  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 มาตรา  12  ก าหนดไว้ว่า  เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ  
โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด  เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ  รวมทั้งมาตรา  45  ก าหนดให้ส่วนราชการ  จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพการให้บริการ  ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้มารับบริการ  ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ  โดยมีการลง
นามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศมนตรี  และผู้อ านวยการกอง/หัวหน้า
ส านักปลัด  กับพนักงานเทศบาล  และให้มีการลงนามจัดท าบันทึกข้อตกลงทุกปี  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย   

3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการและรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง  ตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง  สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลกา ร
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง 
 เทศบาลต าบลสิริเวียงชัยได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดย
จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  ในระดับส านัก/กอง  เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  และรับสิ่ งจูงใจ
ตามระดับผลงาน  โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล  
และปลัดเทศบาลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด  พร้อมคณะท างานได้ร่วมกับพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดใน
ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ  ดังนี้ 

(1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
(2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
(3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
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(4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
(6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ชี้แจงส านัก/กอง และผู้ปฏิบัติงานทราบ  และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด  และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546  และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว435  ลงวันที่  11  กุมภาพันธ์  2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม  เช่น 
  - ติดตามผลการปฏิบัติงานรอบ  6  เดือนและ  12  เดือน 
  - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  โดยประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  และผู้จัดท า
ข้อมูลเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมาย 
 1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
หรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 1.4 วัดผลลัพธ์ทีได้จากปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย  และเกณฑ์การให้คะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  กรณี  ที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายทีก าหนด  เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุสัมฤทธิ์
ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

6. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
 ผลการประเมิน  ระดับคะแนนทีได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
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1. กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

2. หลักการและเหตุผล  

 เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย เนื่องจากเห็นความส าคัญของการ
ตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตาม ภารกิจของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ ผิดพลาดและลดความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว 
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท า
หน้าที่ ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วน
ราชการ   

การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี ได้
มอบหมายให้ หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตาม
ข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน     นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.
แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548  

 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย งานนิติ
การและ ด าเนินการทางวินัย ส านักปลัดเทศบาลมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด 
เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ   

นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยเพ่ือความโปร่งใส 
และปูองกันการทุจริต และผลการ บริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด  

3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต   

3.2 เพ่ือความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   

ทุกส านัก/กอง/ฝุาย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร  

5. พื้นที่ด าเนินการ   ทุกส านัก/กอง/ฝุาย เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
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6. วิธีด าเนินการ   

6.1 ให้ความร่วมมือกับ ส านักงาน ป.ป.ท. จัดท าแผนปูองกันการทุจริตประจ าปี 2560 และแผน
ปูองกันการทุจริตระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประกาศใช้บังคับ 

6.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองคก์รอิสระ อาทิ   

      -การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน   

     - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏบัติราชการประจ าปี  

      หรือคณะท างาน LPA จังหวัด   

    - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ทุกส านัก/กอง/ฝุาย เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

10.1 เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต   

10.2 เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย มีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
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๑. มาตรการ “ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน  แจ้งเบาะแส  เสนอข้อคิดเห็น  ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์  หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าเทศบาลต าบล
สิริเวียงชัย รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยขึ้น เพ่ือด าเนินการ มาตรการ
จัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน 
๓.วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
 ๓.๒ เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฏหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
๖.วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 ๖.๒ จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
 ๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลสิริเวียง
ชัยให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอกจนบุคลากรภายในหน่วยงาน  
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62-2564)  
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด   เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบล
สิริเวียงชัยตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยโดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับหลักกฏหมาย  ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
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1. มาตรการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามที่เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ข้อเสนอแนะ ปัญหาความต้องการ สะท้อน
คุณภาพของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพ่ือจะได้น าไปปรับแก้ไขในการปฏิบัติงานอีกทางหนึ่ง ประกอบกับ 
ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศฉบับที่ 96/2557  ลงวันที่ 18  กรกฎาคม  2557 เรื่อง  
การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและให้การปฏิบัติงานของส่วน
ราชการในจังหวัดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค  มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ประชาชนได้รับความพึงพอใจ  ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติงานกับศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของ
ประชาชนของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย ที่มีอยู่เดิม   

ดังนั้น  เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เสนอเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาความต้องการต่างๆ ให้เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย ได้ด าเนินการแก้ไขได้โดยสะดวก 
รวดเร็ว ตรงตามวัตถุประสงค์ เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
โดยมีมาตรการก าหนดช่องทาง ขั้นตอน และกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ข้ึน 

3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน   

3.2  เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน  

3.3  เพ่ือก าหนดกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เป็นระบบ มีขั้นตอน ผู้ปฏิบัติสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้ ส่งผลให้สามารถจัดการเรื่องร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว 

3.4 เพ่ือให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนได้สะดวก เหมาะสม ทันสมัย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   

มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวก เหมาะสม และก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน  

5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

6. วิธีด าเนินการ   

6.1 ก าหนดเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

6.2 จัดท าขั้นตอนกระบวนการในการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

6.3  ก าหนดช่องทางในการรับเรื่องจากประชาชนได้แก่   

 6.3.1  แจ้งด้วยตนเอง 

 6.3.2  ทางหมายเลขโทรศัพท์ 

 6.3.3  ทาง Facebook 
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 6.3.4  ทางเว็บไซต์ 

 6.3.5  ทางไปรษณีย์ 

6.4  ก าหนดวิธีการในการแจ้งผลการด าเนินการและความคืบหน้า 

          6.3.1  ทางหมายเลขโทรศัพท์ 

 6.3.2  ทางเฟสบุ๊ค 

 6.3.3  ทางเว็บไซต์ 

 6.3.4  ทางไปรษณีย์ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ    

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ    

งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์     

ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 
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มิติที่ 3 การส่งเสรมิบทบาทและการมีส่วนรว่มของภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข่อมูลข้าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

1. มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

2. หลักการและเหตุผล   

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงานของรัฐ     โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ   

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย จึงได้ให้มี
สถานที่ส าหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบล
สิริเวียงชัย ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูล งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  ฝุายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้า
ตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ 
ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  

3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง    

3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย จ านวน 1 แห่ง  

5. พื้นที่ด าเนินการ   

ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

6. วิธีด าเนินการ   

6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล   

6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน   

6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหา พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย  
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ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด   

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   

6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   

6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  

6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  

7. ระยะเวลาด าเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ          

งานธุรการ  ฝุายธุรการ  ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  จ านวน 1 ศูนย์   
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๑.กิจกรรม “ อบรมให้ความรู้ตาม  พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย ” 

๒.หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ  ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ  โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕๘  
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือ
ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น ” 
และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย  การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ
ทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
 ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้เทศบาลต าบลสิริเวียงชัยมีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งข้ึน  จึงได้จัด
กิจกรรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิด
ความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาค
ประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
๓.วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
๖.วิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ ๑ ส ารวจความต้องการอบรม 
 ขั้นตอนที่ ๒ ออกแบบหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ ๓ ด าเนินกิจกรรม 
 ขั้นตอนที่ ๔ วัดผลความรู้ 
 ขั้นตอนที่ ๕ ติดตามและประเมินผล 
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด   เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
 ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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1. มาตรการ กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และ
การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง 

2. หลักการและเหตุผล  

 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ  ดังนั้น เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญเพ่ือความโปร่งใส” ขึ้น เพื่อให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  

3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย   

3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย   

3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   

มีข้อมูลประเภทการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทข้ึนไป  

5. พื้นที่ด าเนินการ   

พ้ืนที่เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

6. วิธีด าเนินการ   

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง  เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่  

 - แผนการจัดหาพัสดุ  
 - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - ประกาศราคากลาง 
 - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 

   - งบแสดงฐานะทางการเงิน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองคลัง เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ครบถ้วนตามท่ีก าหนด 
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1. มาตรการ“จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย” 

2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ   

ดังนั้น เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ 
ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย 
ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) 
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย   

3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน   

3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง  

5. พื้นที่ด าเนินการ  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

6. วิธีด าเนินการ   จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน    
    ได้แก่  

- บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน  

- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน
สืบค้นได้เอง  

- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว  

- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 

- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบ    งานธุรการ ส านักปลัดเทศบาล 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

3.1 มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  จ านวน 5 ช่องทางขึ้นไป 

3.2 ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น   
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3.1 การรับฟังความคิดเห็น การรับฟังและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

1. โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี/แผนชุมชน/แผนการด าเนินงาน และการติดตามประเมินผลแผน 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.

2542  มาตรา 16  บัญญัติให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และฉบับที่  2 พ.ศ.2559 

เพ่ือให้เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  มีแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งเป็นการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการ
บริหารของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง  จึงจ าเป็นต้องด าเนินการประชุม
เวทีประชาคมท้องถิ่น  เพ่ือรับฟังปัญหาความต้องการเพื่อประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้มีแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือทางการบริหารและกรอบแนวทางในการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  โดยมุ่งไปสู่การแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น   

3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนา  และเป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ขององค์กรไปสู่ความส าเร็จ 

3.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ เข้าใจขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และการติดตาม
ประเมินผลแผน 

4. เป้าหมาย   

- ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

- ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

- คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 

5. วิธีด าเนินการ   

5.1 เสนอโครงการ   

5.2 ประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมโครงการ   

5.3 ด าเนินโครงการ 

5.4 สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ   

 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 -2564 

7. งบประมาณด าเนินการ   

 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ    

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

9.1 ได้รับทราบข้อมูลความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือการก าหนดโครงการในการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา  และสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง   

9.2 ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น  

9.3  ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ เข้าใจขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาและการติดตามประเมินผลแผน 
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1. กิจกรรม  การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

2. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ   

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความ ต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้
ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  

3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้ อง
หรือน ามาเป็น ข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป   

3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที่ 

4. เป้าหมาย   

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้
เสียที่ เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  

5. วิธีด าเนินการ   

5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   

5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน   

5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น
และเร่งด่วน   

5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ   

ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564 

6.1 ส านักงานเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5366 3094  ทางโทรสารหมายเลข 0 5376 8018   
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6.3 ทางเว็บไซต์  http://siriwiangchai.go.th/ 

6.4 ท า ง ไป ร ษณี ย์  ส่ ง ม าที่   ส า นั ก ง าน เทศ บาล ต า บล สิ ริ เ วี ย ง ชั ย เ ล ขที่  2 57  หมู่  7                               
ต าบลเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  57210 

7. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

9.1 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์   

9.2 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน  

9.3  ผู้ร้องเรียนได้รับความพึงพอใจจากการแก้ไขปัญหา 
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1. โครงการเทศบาลสิริเวียงชัยสัญจรพบปรปะชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2543  ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลไว้เป็นสองส่วนคือ  อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาลก าหนด  หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่ต้อง
ปฏิบัติ มาตรา 50,53, 56 และอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ด าเนิน
กิจการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นๆ  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  ได้ก าหนดให้เทศบาลต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการจัดระบบบริการ
สาธารณะ  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นเอง  เป็นการเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง  และเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนเปูฯส าคัญ  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  ซึ่งได้วางกรอบแนว
ทางการบริหารราชการไว้ว่า  “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของภาครัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การ
ลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การกระจายอ านาจตัดสินใจ  การอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน”  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  ได้ตระหนักเห็นความส าคัญของการบริการ
ประชาชนและบริการเพ่ือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนและตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน  ในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตต าบล  ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  และเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับเทศบาลต าบล  ซึ่งจะเป็นการประสานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ซึ่งเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  จึงได้จัดโครงการเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  สัญจรพบประชาชน  เพ่ือ
บริการประชาชนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลการด าเนินงาน  ให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบ 

3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างาน ลดขั้นตอนการท างาน  และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

3.2 เพ่ือลดช่องว่าง  สร้างความใกล้ชิดระหว่างประชาชนกับเทศบาลให้เพ่ิมมากข้ึน 

3.3 เพ่ือสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชน 

3.4 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดต่อและรับบริการเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยในทุก
ด้าน 

3.5 เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมและเป็นการประชาสัมพันธ์
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบ 

4. เป้าหมาย   

ประชาชนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

5. วิธีด าเนินการ   

5.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ   
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5.2 ประชุมพนักงานเทศบาล  พนักงาน  เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการฯ 

ประสานการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานก่อนออกปฏิบัติงานในพ้ืนที่จริง   

5.3 จัดท าค าสั่งเพ่ือมอบหมายงานฝุายต่างๆ  การมอบอ านาจการตัดสินใจในการพิจารณาสั่งอนุญาต
อนุมัติหรือปฏิบัติราชการในเรื่องที่ให้บริการประชาชน 

5.4 ประสานราชการที่เก่ียวข้อง 

5.5 ประสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบและเข้ารับบริการตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 

5.6 ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นท่ี 

5.7 สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ   

7. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  

 3  ปี   (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 -2564) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ    

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

9.1 ประชาชนได้รับทราบอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  ในการพัฒนาท้องถิ่น   

9.2 ประชาชนได้รับความสะดวกและความพึงพอใจในการเข้ารับบริการในทุกๆด้าน  
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๑. มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลสิริเวียงชัยเป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการ
ดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  ซ่ึง
มุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณี
การแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนร าคาญ กลิ่นเหม็น 
เสียงดัง กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้น
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
๓.วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัย 
๕.วิธีด าเนินการ 
 ๕.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ (เจ้าหน้าที่ภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 ๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
 ๕.๓ รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
 ๕.๔ ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ง
การเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการ วันจันทร์  -  วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ ร้องเรียนได้แก่ ๑) ไปรษณีย์   ๒) โทรศัพท์    ๓) โทรสาร   ๔) เว็ปไซต์   ๕) เฟสบุ๊ค 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดงานสุขาภิบาล อนามัย และสิ่งแวดล้อม   เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๙.๑ มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
 ๙.๒ สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/
ร้องทุกข์ 
 ๙.๓ ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน  ๑๕  วัน 
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๑. กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์  เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย  เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้ว
ให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน  ๑๕  วัน 
๓.วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฏหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งคัดลดปัญหาทุจริต 
 ๓.๒ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 ๓.๓ เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
๔. เป้าหมายการด าเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
๖.วิธีด าเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน  ๑๕ วันท าการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  –  ๒๕64 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด   เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ  กฎหมาย  เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
 ๑๐.๒ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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3.3  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ   

ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลต าบลสิริเวียงชัยในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรใน
การจัดท าแผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลต าบลสิริเวียงชัยโดยงานนโยบายและแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยขึ้น  

3. วัตถุประสงค์   

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการ จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยและแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัยให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
สิริเวียงชัยก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

5. พื้นที่ด าเนินการ  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

6. วิธีด าเนินการ   

6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นต้นไป 

8. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

งานนโยบายและแผน ฝุายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยเพ่ือ
เป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยและร่างแผนพัฒนาสี่
ปีเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยตามต้องการของ
ประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการ
ต่อต้านการ ทุจริต 

 



94 

1. มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   

ตามที่เทศบาลต าบลสิริเวียงชัยได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้
มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ มาตรการการปูองกันการทุจริตในเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยเพ่ือมีจุดประสงค์ให้เป็น
องค์กรปลอดการทุจริตอย่างเต็มรูปแบบและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินกิจการ
ขององค์กรอันเป็นรูปแบบหนึ่งของการปูองกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์   

เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย
อย่างแข็งขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาค
ประชาชนและ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการ
การปูองกันการทุจริตใน เทศบาลต าบลสิริเวียงชัยนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง  

4. เป้าหมาย   
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน  

5. วิธีการด าเนินการ   
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย

อย่างแข็งขัน ส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลแม่สรวยได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชา
สังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทน
ประชาคมมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ  เป็น
ต้น 

5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้
ท าความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

6. ระยะเวลาการด าเนินการ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

7. งบประมาณด าเนินการ     ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ      กองคลัง  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล                  
ต าบลสิริเวียงชัย 

9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเอง 
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1. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาล
ว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมาย หรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือน าผลที่ได้
จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาล
ต่อไป   

ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัยจึงได้จัดท าโครงการการปฏิบัติราชการของเทศบาลประจ าปีเพ่ือให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัย มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิ จการบ้านเมือง            
ที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด  

3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ   

3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัยและ เป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัย 

3.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   

  4.1 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจ าปี 

  4.2  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

6. วิธีด าเนินการ   

6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล   

6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ   

6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ   

6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของ เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย(ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558) 
จ านวน 7 คน ประกอบด้วย    
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(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน    

(2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล    2  คน    

(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน    

(4) ปลัดเทศบาล    เป็นกรรมการและเลขานุการ    

(5) หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ    

(6) หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้  

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้ว
เสนอผลการ ประเมินให้เทศบาลต าบลสิริเวียงชัยทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข 
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ ด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล
สิริเวียงชัย ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  

4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยมอบหมาย   

6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   

6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน   

6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน   

6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของเทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัยพร้อมตัวชี้วัด  

 6.9 การติดตามและประเมินผล   

6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ด าเนินการ แก้ไขต่อไป  

7. ระยะเวลาด าเนินการ    3 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ    ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์      ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

1. โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน                  
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลสิริ เวียงชัยจึงได้มีการจัดท า
และรายงานการ ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดเป็นประจ าทุกปี  

3. วัตถุประสงค์   

3.1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

3.2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบลสิริเวียงชัยทราบ
ตามแบบท่ีระเบียบฯ ก าหนด   

3.3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินตามก าหนด  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

5. พื้นที่ด าเนินการ ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

6. วิธีด าเนินการ   

 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย   
 6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน   
 6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน

องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2   
 6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือ

จัดท ารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน  

7. ระยะเวลาการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 



8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานตรวจสอบภายใน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

10.1บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน   

10.3  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม  
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1. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้
ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือ
ต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีใน
หน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้  

ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพ
ให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การ
ที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายใน
หน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมาย
งานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว 
การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัย
อยู่เสมอ   

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัยพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุม
ภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยขึ้น  

3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจ มีข้ึน   

3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง   

3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  

4. เป้าหมาย   

เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ 
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง
จะท าให้การ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
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5. วิธีด าเนินการ   

5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการ ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 

5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่สรวยเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล   

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล   

5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ  

6. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564)  

7. หน่วยงานรับผิดชอบ  ทุกกอง/ส านัก  ของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

8. งบประมาณด าเนินการ ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. เป้าหมาย/ผลผลิต/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ   

9.2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า   

9.3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ   

9.4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่   
วางไว้   

9.5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา   

10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข   

10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน   

10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน   

10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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๑. มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  
๒๕๔๔ ก าหนดให้เทศบาลต าบลสิริเวียงชัยในฐานะหน่วยรับตรวจวัดจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรการ
ควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือ
โครงการต่างๆ ของหน่วยงานรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ
ตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี 
 การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อปูองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน และ
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
๓.วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 ๓.๒ เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ความคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล
ภายในเวลาที่ก าหนด 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
๔. เป้าหมายการด าเนินการ 
 ทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
๖.วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑.ประธานกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย (ระดับองค์กร) 
จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๓)ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
 ๖.๒. หวัหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ 
ปอ.๓)ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
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 ๖.๓. หวัหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยรายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน     ( แบบ  ปอ.๓)พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
 ๖.๔.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยประชุมพิจารณา
และประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือ
จะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

๖.๕ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี ( ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62-2564  ) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙.ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด   เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ สว่นราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
 ๑๐.๒ มีการติดตามผลการปฏิบัติแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 ๑๐.๓ มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
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4.2  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามชอ่
งทางที่สามารถด าเนินการได้ 
 

๑. กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ  และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การ
บริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการท างานที่มีกระบวนการที่โปร่งใส  
สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการ
ทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน 

๓.วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 ๓.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 ๓.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.๔ ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยได้ข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 

๔. เป้าหมายการด าเนินการ 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

๖.วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยภายในเก้าสิบวันนับแต่สิ้นปี 
และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพื่อน าเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น  และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทารบทุกสามเดือน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง   เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
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๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๒ มีการเบิกจ่ายถูกต้อง  รวดเร็ว  เกิดความประหยัด 
 ๑๐.๓ มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 
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4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

๑. โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2556 – 2560)  มุ่ง
สู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
อารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติด้านทุจริต”  มีเปูาหมายเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  50  ในปี พ.ศ. 2564 

 ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น เทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัย  จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น  เพ่ือให้สามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3( พ.ศ.2556 -2560) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

๓.วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
 2. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
 3. เพ่ือปลูกจิตส านึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่ผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

๔. เป้าหมายการด าเนินการ 
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

๖.วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 3. เชิญกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการ 
 4. จัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ในการอบรมโครงการ 
 5. ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการ 
 6. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 5,000  บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
 

๙.ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด   เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  มีความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริตเพิ่มขึ้นร้อยละ  80 
 2. ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  ประพฤติปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม 
 3. ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยมีจิตส านึกและ
ค่านิยมท่ีดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 


