
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 

 

ตามท่ีเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย  ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือเป็นการปรับปรุง พัฒนา แก้ไข ให้การ
ดำเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน จึงได้กำหนดมาตรการและแนวทางการ
ดำเนินงานดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
1.การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

1.กำหนดนโยบายส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ทำงานให้แก่บุคลากรที่ทำงานใน
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 
2.ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและ
ค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและ
ไม่ทนต่อการทุจริต 
3.จัดให้มีรายงานสถิติการ
ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และ
มีรายงานความก้าวหน้าการ
จัดการเรื่องร้องเรียน เช่นจำนวน
เรื่อง เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 
เรื่องท่ี ดำเนินการแล้วเสร็จ ไว้บน
หน้าเว็บไซต์ 

คณะผู้บริหาร/สมาชิก
สภาเทศบาล/
ปลัดเทศบาล/หัวหน้า
สำนักปลัด/ผู้อำนวยการ
ทุกกอง/พนักงานทศ
บาลและพนักงานจ้าง 
ทุกคน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 

2.การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการสื่อสาร 

1.ปรับปรุงข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์
ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน มี
การเข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน 
2.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานให้เพิ่มมากขึ้น 
3.เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารให้แก่ผู้มารับบริการ ผู้มา
ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานตามภาจกิจของ
หน่วยงาน 

ทุกหน่วยงาน/หัวหน้า
สำนักปลัด/ผู้อำนวยการ
ทุกกอง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 

 

 



 

มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
3.การเปิดเผยข้อมูล 
-จัดให้มีช่องทางในการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
บริการข้อมูลพื้นฐานที่
สำคัญสำหรับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ข่าวสาร
สารอ่ืนๆและปรับปรุง
ข้อมูลให้ถูกต้อง สมบูรณ์
และทันสมัยอยู่เสมอ  
โดยความเห็นชอบของ
ผู้บริหารหน่วยงาน 

1.ปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาล
ตำบลสิริเวียงชัย ให้มีข้อมูลเพ่ือ
เผยแพร่ต่อสาธารณะครบถ้วน
ตามเกณฑ์การประเมินและเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 
2.มีการเผยแพร่แผนการ
ดำเนินงานในด้านต่างๆอย่าง
ครบถ้วน 
2.1 แผนพัฒนายุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน  ที่มี
ระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีที่
ประเมิน  มีข้อมูลรายละเอียดของ
แผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
3.มีการเปิดเผยข้อมูลหลักเกณฑ์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่ใช้บังคับในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566  ลงในเว็บไซต์ 
4.มีการเชื่อมโยงมูลหน่วยงานไป
ยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น  
Facebook  ผ่านหน้าเว็บไซค์
หลักของหน่วยงาน 

ทุกหน่วยงาน/
ปลัดเทศบาล/หัวหน้า
สำนักปลัด/ผู้อำนวยการ
ทุกกอง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 



ตามที่ได้จัดทำมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย   โดยได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดังต่อไปนี้ 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1.การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

1.กำหนดนโยบายส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการทำงานให้แก่บุคลากร
ที่ทำงานในเทศบาลตำบลสิริ
เวียงชัย 
2.ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก
และค่านิยมการต่อต้านการ
ทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต 
3.จัดให้มีรายงานสถิติการ
ร้องเรียนการทุ จริต  และ
ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ ข อ ง
เจ้าหน้าที่ ในสังกัด  และมี
รายงานความก้าวหน้าการ
จัดการเรื่องร้องเรียน เช่น
จ ำน ว น เรื่ อ ง  เรื่ อ งที่ อ ยู่
ระหว่างดำเนินการ เรื่องที่  
ดำเนินการแล้วเสร็จ ไว้บน
หน้าเว็บไซต์ 

คณะผู้บริหาร/
สมาชิกสภา
เทศบาล/
ปลัดเทศบาล/
หัวหน้าสำนักปลัด/
ผู้อำนวยการทุก
กอง/พนักงานทศ
บาลและพนักงาน
จ้าง 
ทุกคน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

1.ดำเนินการจัดทำนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ทำงานให้แก่บุคลากรที่ทำงานในเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 
ดังนี้ 
(1)นโยบายต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ  ของที่ระลึก  ของกำนัล  
หรือประโยชน์อื่นใด (NO GIFT POLICY) 
(2)ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 
เรื่อง  มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
(3)ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 
เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
(4)ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 
เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 
(5)ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์กับผลประโยชน์ส่วนรวมของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง  ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 
(6)ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบน 
(7)ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 
เรื่อง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
(8)ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย  เรื่อง  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล

 



มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

ต่อสาธารณะทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 
(9)ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย  เรื่อง มาตรการใหผูมีสวนได   
สวนเสียมีสวนรวมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
2.มีการจัดทำรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย และมีรายงาน
ความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่นจำนวนเรื่อง เรื่องที่อยู่
ระหว่างดำเนินการ เรื่องท่ี ดำเนินการแล้วเสร็จ ไว้บนหน้าเว็บไซต์   
 

2.การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
สื่อสาร 

1.ปรับปรุงข้อมูลต่างๆบน
เว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็น
ปัจจุบัน มีการเข้าถึงง่ายไม่
ซับซ้อน 
2.ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ให้เพ่ิมมากขึ้น 
3.เพ่ิมช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้มารับ
บริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มี
ส่วนได้เสียภายนอก เพื่อให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานตามภาจกิจ 
ของหน่วยงาน 

ทุกหน่วยงาน/
หัวหน้าสำนักปลัด/
ผู้อำนวยการทุก
กอง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

1.ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัยให้เป็นปัจจุบันและ
เผยแพร่ข้อมูลต่างๆของแต่ละส่วนงานอยู่เสมอ   
2.มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานในหน้า
เว็บไซต์หลัก  (อยู่หน้าแรกแถบด้านซ้ายของเว็บไซค์) สามารถคลิกเข้า
ไปได้เลยhttp://www.siriwiangchai.go.th/hotline.php 
(ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ) 
3.มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 
ดังนี้ 
สำนักเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 
เลขที่ 257 หมู่ที่ 7 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210  
โทรศัพท์ 053768018 fax โทรสาร 053-663094  

E-Mail : Saraban@Siriwiangchai.go.th,  
Siriwiangchai@hotmail.com 
ตามเว็บไซต์  http://www.siriwiangchai.go.th/contact.php 
 
 

 

http://www.siriwiangchai.go.th/hotline.php
mailto:Saraban@Siriwiangchai.go.th
mailto:Siriwiangchai@hotmail.com
http://www.siriwiangchai.go.th/contact.php


มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

3.การเปิดเผยข้อมูล 
-จัดให้มีช่องทางใน
การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ บริการ
ข้อมูลพ้ืนฐานที่สำคัญ
สำหรับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส ข่าวสารสาร
อ่ืนๆและปรับปรุง
ข้อมูลให้ถูกต้อง 
สมบูรณ์และทันสมัย
อยู่เสมอ  โดยความ
เห็นชอบของผู้บริหาร
หน่วยงาน 

1.ปรับปรุงเว็บไซต์ของ
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ให้
มีข้อมูลเพื่อเผยแพร่ต่อ
สาธารณะครบถ้วนตาม
เกณฑ์การประเมินและเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 
2.มีการเผยแพร่แผนการ
ดำเนินงานในด้านต่างๆอย่าง
ครบถ้วน 
2.1 แผนพัฒนายุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
ที่มีระยะเวลาบังคับใช้
ครอบคลุมปีที่ประเมิน  มี
ข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ 
อย่างน้อยประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
3.มีการเปิดเผยข้อมูล
หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ใช้
บังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.
2566  ลงในเว็บไซต์ 
4.มีการเชื่อมโยงมูล
หน่วยงานไปยังเครือข่าย

ทุกหน่วยงาน/
ปลัดเทศบาล/
หัวหน้าสำนักปลัด/
ผู้อำนวยการทุก
กอง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

1.ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัยให้เป็นปัจจุบันและ
เผยแพร่ข้อมูลต่างๆของแต่ละส่วนงานอยู่เสมอ   
(http://www.siriwiangchai.go.th/index.php) 
2.มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5  ปี  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย   
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานโดยครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ.
2566  มีข้อมูลประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม ,งบประมาณที่ใช้, ระยะใน
การดำเนินการ   
(http://www.siriwiangchai.go.th/download-
detail.php?id=345) 
3.มีการเปิดเผยข้อมูลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่ใช้บังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ลงในเว็บไซต์ 
http://www.siriwiangchai.go.th/download.php?type=50 
 
http://www.siriwiangchai.go.th/download-
detail.php?id=443 
http://www.siriwiangchai.go.th/download-
detail.php?id=441 
http://www.siriwiangchai.go.th/download-
detail.php?id=441 
http://www.siriwiangchai.go.th/download-
detail.php?id=442 
http://www.siriwiangchai.go.th/download-
detail.php?id=444 

 

http://www.siriwiangchai.go.th/download-detail.php?id=345
http://www.siriwiangchai.go.th/download-detail.php?id=345
http://www.siriwiangchai.go.th/download.php?type=50
http://www.siriwiangchai.go.th/download-detail.php?id=443
http://www.siriwiangchai.go.th/download-detail.php?id=443
http://www.siriwiangchai.go.th/download-detail.php?id=441
http://www.siriwiangchai.go.th/download-detail.php?id=441
http://www.siriwiangchai.go.th/download-detail.php?id=441
http://www.siriwiangchai.go.th/download-detail.php?id=441
http://www.siriwiangchai.go.th/download-detail.php?id=442
http://www.siriwiangchai.go.th/download-detail.php?id=442
http://www.siriwiangchai.go.th/download-detail.php?id=444
http://www.siriwiangchai.go.th/download-detail.php?id=444


มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

สังคมออนไลน์ เช่น  
Facebook  ผ่านหน้า
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

http://www.siriwiangchai.go.th/download-
detail.php?id=446 
http://www.siriwiangchai.go.th/download-
detail.php?id=445 
http://www.siriwiangchai.go.th/download-
detail.php?id=441 
4.มีการเชื่อมโยง  facebook เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อยู่ตรงแถบ
ซ้ายของหน้าเว็บไซต์ สามารถเข้าจากหน้าแรกของเว็บไซค์ไปได้และ
กลุ่ม facebook อยู่ตรงแถบซ้ายของหน้าเว็บไซต์สามารถเข้าจาก
หน้าแรกของเว็บไซค์ไปได้ 
http://www.siriwiangchai.go.th/index.php 
https://www.facebook.com/siriwiangchai/ 
https://www.facebook.com/groups/429779380510344/ 
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ภาคผนวก 

มาตรการที่  1  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

รายละเอียด    1.  ดำเนินการจัดทำนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานให้แก่บุคลากรที่ทำงานในเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย  ดังนี ้
  (1)  นโยบายต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ  ของที่ระลึก  ของกำนัล  หรือประโยชน์อื่นใด (NO GIFT POLICY) 

(2)  ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย  เรื่อง  มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
(3)  ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย  เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
(4)  ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัยเรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 
(5)  ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย  เรื่อง  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชนก์ับผลประโยชน์ส่วนรวมของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง  ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 
(6)  ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย  เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบน 
(7)  ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย  เรื่อง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
(8)  ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย  เรื่อง  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 
(9)  ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย  เรื่อง มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
http://www.siriwiangchai.go.th/news-detail.php?id=1674 

 

   

 
   

 

  



 

2.  มีการจัดทำรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย และมีรายงานความก้าวหน้าการจัดการเรื่อง   
     ร้องเรียน  เช่นจำนวนเรื่อง เรื่องท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ เรื่องท่ี ดำเนินการแล้วเสร็จ ไว้บนหน้าเว็บไซต์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการที่ 2  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสาร 

รายละเอียด    1.  มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานในหน้าเว็บไซต์หลัก  (อยู่หน้าแรกแถบด้านซ้ายของเว็บไซค์) สามารถคลิกเข้าไปได้เลย 



 http://www.siriwiangchai.go.th/hotline.php  (ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

http://www.siriwiangchai.go.th/hotline.php


2.  มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ดังนี้  สำนักเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย  เลขที่ 257 หมู่ที่ 7 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 
       57210  โทรศัพท์ 053768018 fax โทรสาร 053-663094   E-Mail : Saraban@Siriwiangchai.go.th,  Siriwiangchai@hotmail.com      
       http://www.siriwiangchai.go.th/contact.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Saraban@Siriwiangchai.go.th
mailto:Siriwiangchai@hotmail.com
http://www.siriwiangchai.go.th/contact.php


มาตรการที่.  3  การเปิดเผยข้อมูล 
1.  มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5  ปี  (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานโดยครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
     มีข้อมูลประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม ,งบประมาณที่ใช้, ระยะในการดำเนินการ  http://www.siriwiangchai.go.th/download-detail.php?id=345 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

http://www.siriwiangchai.go.th/download-detail.php?id=345


2.  การเปิดเผยข้อมูลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ใช้บังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ลงในเว็บไซต์ 
       http://www.siriwiangchai.go.th/download.php?type=50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4.  มีการเชื่อมโยง  facebook เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อยู่ตรงแถบซ้ายของหน้าเว็บไซต์ สามารถเข้าจากหน้าแรกของเว็บไซค์ไปได้และกลุ่ม facebook อยู่ตรงแถบ 
     ซ้ายของหน้าเว็บไซต์สามารถเข้าจากหน้าแรกของเว็บไซค์ไปได้    http://www.siriwiangchai.go.th/index.php 
        https://www.facebook.com/siriwiangchai/            https://www.facebook.com/groups/429779380510344/ 

 
 
  
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/siriwiangchai/
https://www.facebook.com/groups/429779380510344/


5.  การเผยแพร่ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (บุคลากรภายในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า  1  ปี)  และผู้มีส่วนได้ส่วน 
     เสียภายนอก  (ผู้มารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ)    สแกน QR Code  ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของภาครัฐ  
     (ITA)  ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย  ผ่านหน้าเว็บไซต์ของเทศบาล  www.siriwiangchai.go.th/index.php 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


