
 



 

 

ค ำน ำ 

  

จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง  และบทเรียนที่ได้รับ

จากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงมีการ

ริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับ

สภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปใน

ปัจจุบัน   โดยจะต้องตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้อง

เผชิญอยู่จริง  และเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูป

แบบอย่างเข้มแข็ง  เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้

วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทย

ในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่

ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ 

ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี

และเกียรตภิูมใินด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

ดังนัน้  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติของเทศบาลต าบลเวียงสรวยต่อไป 

  

เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจรติ พ.ศ. 2565 

 ของเทศบำลต ำบลเวียงสรวย 

อ ำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงรำย 

**************************** 

สำรบัญ 

เรื่อง                            หน้า  

ส่วนที่ 1 บทน า 

  ๑.การวิเคราะหค์วามเสี่ยงในการเกิดการทุจรติในองค์กร    ๑ 

 ๒.หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตของเทศบาลต าบลเวียงสรวย) ๒ 

 ๓.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน      ๓ 

 ๔.เป้าหมาย         ๔ 

 ๕.ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

   ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

มิติที่ 1   การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต     ๕ 

มิติที่ 2   การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต    ๗ 

มิติที่ 3   การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของประชาชน   ๙ 

มิติที่ 4   การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ   ๑๐ 

  การบริหารราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มิติที่ 1   การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต     ๑๒ 

มิติที่ 2   การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต    30 

มิติที่ 3   การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของประชาชน   58 

มิติที่ 4   การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ   75 

   

ภาคผนวก           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 1  

บทน ำ 

๑.กำรวเิครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กร 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลต าบลเวียงสรวย มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 

ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปู

องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า

ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ได้แก่การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครอง

ส่วนทองถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐ

สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท า ให้

แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันลักษณะการทุจริตในส่วนของเทศบาลต าบล

เวียงสรวย จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

  1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด

จากการละเลยของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

  2) สภาพหรอืปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 

  3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 

  4) สภาพหรอืลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จรยิธรรม 

  5) สภาพหรอืลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบ 

  6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ  

  7) สภาพหรอืลักษณะปัญหาของการทุจรติที่เกิดจากอ านาจ บารม ีและอิทธิพลท้องถิ่น 

  สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจรติของเทศบาลต าบลเวียงสรวยสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

  1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้

กฎหมายที่ไม่เข้มแข็งกฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็น

อกีโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจรติ 

  2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้

คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า

พฤติกรรมการทุจรติมากยิ่งขึน้ 

  3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 

โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจรติกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด

กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริต

ของบุคคลเหล่านี ้
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  4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ

ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ้ผลประโยชน์เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการ

ด าเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาด ได้แก่การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและ

โครงสรา้งพื้นฐานภาครัฐ 

  5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย

หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท า ให้

เจ้าหนา้ที่ตอ้งแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

  6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น

เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว

บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์

ส่วนรวม 

  7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดีคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต

เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีค่านิยมที่

ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 

ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย

ของบ้านเมือง 

๒.หลักกำรเหตุผล  

ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือ

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดย

มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ

ตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 

กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของ 

รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไป

อย่างมปีระสิทธิภาพ  

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื เรื่อง การเป็นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันการทุจริตกับเทศบาลต าบลเวียงสรวย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุน

ด้านวิชาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมใหม้ีการขยายผลและขยายเครอืข่ายการ

ป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแหง่อื่น ๆ   

 

 

 

/คณะรัฐมนตรไีด้มมีติ… 
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คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง

และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ๓ ปี และแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการ

ต่อต้านการทุจริต”  และในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม     

พ.ศ.2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตรช์าติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 เพื่อประโยชน์ใน

การขับเคลื่อนแผนงานและให้สอดคล้องกับหว้งระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตรช์าติฯ 

ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  เทศบาลต าบลเวียงสรวย         

จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติของเทศบาลต าบลเวียงสรวยต่อไปและเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมอืจากทุกภาคส่วนในการ

ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใส

เทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean 

Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  

เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  

หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพื่อให้

ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

๓. วัตถุประสงคข์องกำรจัดท ำแผน 

1.เพื่อจัดท าแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 25๖5  

2.เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับใน

เทศบาลต าบลเวียงสรวย มีจิตส านึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลประพฤติตนและ

ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องตามหลักกฎหมายมีจิตส านึกในการให้บริการต่อ

หนว่ยงานและประชาชนผู้รับบริการ 

3.เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

  4.เพื่อให้ภาครัฐและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝา้ระวังพฤติกรรมในการ

ทุจรติและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง 

5.เพื่อด าเนินให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

และในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563 ได้มีมติ

เห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 

(พ.ศ.2560 - 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อน

แผนงานและให้สอดคล้องกับหว้งระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ  

/6. เพื่อปลูกฝัง... 

 



-๔- 

 

6.เพื่อปลูกฝังสร้างจิตส านึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภบิาลในการปฏิบัติ

ราชการมีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรมและเสมอภาคท าให้

การบริหารราชการเกิดความโปร่งใสตลอดจนการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

7.เพื่อใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2565 เป็นกรอบการ

ด าเนินงานในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

9. เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เกิดขึ้นภายในเทศบาลต าบลเวียงสรวย  โดยการให้

ความรู้ความเข้าใจในช่องทางการร้องเรียน/กล่าวโทษ/ร้องทุกข์/ ร้องเรียนการมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้

สอดส่องดูแลการเฝา้ระวังและการเข้ามามีสว่นร่วมในการแจง้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

10. เพื่อด าเนินการทางวินัยต่อพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 

กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องรอ้งเรียน 

๔.เป้ำหมำย 

  ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดท าแผนปฏิบัติ

การป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สูงกว่าร้อยละ 70 

 ๕.ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 

   ๑.เป็นกลไกและเครื่องมือที่ส าคัญในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กรส่งผลให้

การบริหารงานมคีวามโปร่งใส 

    ๒.จัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปัญหา

การทุจริตได้ 

    ๓.ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และศรัทราของประชาชนต่อการบริหารงานของ

เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

   ๔.เทศบาลฯ จัดท าแผนป้องกันการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติแล้วจะส่งผลถึงระดับ

คะแนนการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ด้วย  
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจรติ   

พ.ศ.25๖5 

เทศบำลต ำบลเวียงสรวย  อ ำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงรำย   

 

มิติ 

 

ภำรกิจตำมมิติ 

 

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

มิติที่ 1 

กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำร

ทุจรติ 

๑.1. สร้างจิตส านึกและความ

ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง

ข้าราชการการเมอืงฝ่ายบริหาร 

ข้าราชการฝ่ายการเมอืงฝ่าย

สภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ า

ขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น 

๑.๑.1 มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจรยิธรรมของ

เทศบาลต าบลเวียงสรวย                                                      

1.1.2 โครงการฝกึอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องวินัยและการ

รักษาวินัย กฎหมายและระเบียบที่พึงรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

1.1.3 โครงการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของผูบ้ริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลเวียงสรวย

1.1.4 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจา้ง 

- 

 

 

20,000 

 

25,000 

 

50,000 

 1.2 การสร้างจิตส านึกและ

ความตระหนักแก่ประชาชนทุก

ภาคส่วนในท้องถิ่น 

๑.๒.๑ โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                             

1.๒.๓ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง                                                              

 

 

- 

 

 

20,000 

 
 

/๑.๓. สร้างจิต... 
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มิติ 

 

ภำรกิจตำมมิติ 

 

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

 
 

๑.๓. สร้างจิตส านึกและความ

ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 โครงการฝกึอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกับกฎหมายส าหรับเด็กและ

เยาวชน                                                                              

๑.๓.๓ กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต                 

๑.๓.๔ กิจกรรมเยาวชนจติอาสาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

2๐,๐๐๐ 

 

- 

- 

 
 

มิติที ่๑ รวม ๑ มำตรกำร  2  กิจกรรม  6 โครงกำร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/มิติที่ 2 ... 
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มิติ 

 

ภำรกิจตำมมิติ 

 

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

มิติที่ 2  

กำรบรหิำรรำชกำรเพื่อป้องกัน

กำรทุจริต 

๒.๑ การแสดงเจตจ านงทาง

การเมอืงในการตอ่ต้านการ

ทุจรติของผูบ้ริหาร 

๒.๑.๑ มาตรการแสดงเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริต

ของผู้บริหารเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

 - 

 
2.2 มาตรการสร้างความ

โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

 

๒.2.๑ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล(ถือ

ปฏิบัติตามระเบียบ) 

๒.2.2 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารเทศบาลต าบลเวียง

สรวย และหัวหน้าส่วนราชการ 

๒.2.๓ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใชจ้่ายเงนิงบประมาณ 

๒.2.๔ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจา้ง” 

๒.2.๕ กิจรรมการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านการจัดซื้อจัดจา้ง 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ

และใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไป

ตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 

๒.๓.๑ มาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหนา้ที่ตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี  

๒.๓.๒ มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขัน้ตอน

การปฏิบัติราชการ 

- 

 

- 

  
๒ .๔  ก า ร เ ชิ ด ชู เกี ย ร ติ แ ก่

หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนิน

กิจการ การประพฤติปฏิบัติตน

ให้เป็นที่ประจักษ์ 

๒.๔.๑  กิจกรรมเชดิชูเกียรตบิุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรอืมีจิต

สาธารณะ 

๒.๔.๒  กิจกรรมเชดิชูเกียรตบิุคคลด ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- 

 
- 

 

/2.5 มาตรการ... 
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มิติ 

 

ภำรกิจตำมมิติ 

 

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

  

2.5 มาตรการจัดการในกรณี

ได้ ท ร าบ ห รื อ รั บ แ จ้ งห รื อ

ตรวจสอบพบการทุจริต 

 

 

2.5.๑ มาตรการ “จัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2.5.๒ มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ

องค์กรอิสระ” 

2.5.๓ มาตรการ “แตง่ตัง้ผู้รับผดิชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2.5.๔ มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา

บุคลากรในเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

มิติที ่๒ รวม ๑0 มำตรกำร  ๔ กิจกรรม    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/มิติที่ 3...                              



-๙- 

 

 

มิติ 

 

ภำรกิจตำมมิติ 

 

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

มิติที่ 3                             

กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมี

ส่วนร่วมของภำคประชำชน 

   

  

3.1 การจัดให้มีและเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็น

การอ านวยความสะดวกแก่

ป ร ะ ช า ช น ได้ มี ส่ ว น ร่ ว ม

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่ วนท้องถิ่ น ได้ทุ ก

ขั้นตอน 

3.1.1 มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ขอ้มูลข่าวสารของเทศบาล

ต าบลเวียงสรวย” 

3.1.๒ กิจกรรม “การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ 

และทรัพย์สินของเทศบาล และการรับเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับการเงนิการ

คลัง” 

3.1.๓ มาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล

ต าบลเวียงสรวย 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น 

การรับและตอบสนองเรื่อง

ร้ อ ง เรี ย น /ร้ อ ง ทุ ก ข์ ข อ ง

ประชาชน 

3.2.1 โครงการจดัเวทีประชาคม 

3.2.๒ โครงการการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบล

เวียงสรวย 

๓.๒.๓ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบล

เวียงสรวย 

- 

 

- 

 

- 

                                                                                                                                               
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมี

ส่วนรว่มบริหารกิจการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของ

เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

3.3.๒  กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล

เวียงสรวย 

- 

 

- 

มิติที ่๓ รวม ๓  มำตรกำร ๒ กิจกรรม ๓  โครงกำร  

 

/มิติที่ 4 ... 



-๑๐- 

 

 

มิติ 

 

ภำรกิจตำมมิติ 

 

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

มิติที่ 4  

กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุง

กลไก ในกำรตรวจสอบกำร

ปฏิ บั ติ รำชก ำรของอ งค์ ก ร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

4.1 การจดัวางระบบ

ตรวจสอบภายในและการ

ควบคุมภายใน  

 

4.1.1 โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี                  

๔.1.๒ กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

 

- 

 

- 

 
4 .2  การสนั บสนุ น ให้ ภ าค

ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ

การปฏิบัติ  หรือการบริหาร

ราชการตามช่องทางที่สามารถ

ด าเนนิการได้ 

 

4.2.1 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล

การบริหารงานบุคคล 

4.2.๒ กิจกรรมการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การ

รับ-จา่ยเงินของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

๔.๒.๓ กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีสว่นร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแล

การจัดซือ้จัดจ้าง 

 

- 

 

- 

 

- 

 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการ

ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

 

4.3.1 โครงการส่งเสริมความรูด้้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

๔.๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลต าบล

เวียงสรวย 

- 

 

 

- 

 

 

 

/4.๔.การเสริม... 



-๑๑- 

 

 

มิติ 

 

ภำรกิจตำมมิติ 

 

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

 
4.๔.การเสริมพลังการมีสว่น

ร่วมของชุมชน (Community) 

และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ

ต่อตา้นการทุจริต 

4.๔.๑ กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

4.4.2 กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อตอ่ต้านการทุจรติ 

 

- 

- 

มิติที ่๔ รวม ๑ มำตรกำร ๖ กิจกรรม ๒ โครงกำร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

/รายละเอียดโครงการ... 
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ส่วนที่ 3 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

มิติที่ 1 

ล ำดับที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

  มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลเวียงสรวย” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  ตามที่เทศบาลต าบลเวียงสรวยได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลเวียงสรวย    

พ.ศ. 2563 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝา่ฝืนหรือไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการ

ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท าก าหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ

เทศบาลมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวย

ความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของ

มาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม, มจีติส านกึที่ด ีซื่อสัตย์ สุจริต และ

รับผิดชอบยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัด

ท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่

เลือกปฏิบัติ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงมุ่งผลสัมฤทธิ์

ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้

ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้

หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการ

แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์

ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเทศบาลต าบลเวียงสรวยควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับ

ใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน จึงได้

จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและ

ฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท า

การอันเป็นการขัดกันแหง่ผลประโยชน์หรอืการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติการปฏิบัติหน้าที่ในการยึดหลักตามมาตรฐานทาง

จรยิธรรม  

 2.เพื่อให้เกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององค์กรให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับ

สถานการณท์ี่เปลี่ยนไป และสร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  

/3. เพื่อให้เกิดพันธะผูกพัน... 
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 3. เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจ

ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน

และต่อสังคมตามล าดบั 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานลูกจ้างประจ า และพนักงานจา้งทั่วไป 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. แตง่ตัง้คณะท างานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 

 2. ประชุมคณะท างานฯ 

 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับ

องค์กร ที่ต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ 

 4. จัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติตน  

 5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อมสี่วนรว่มในการตดิตามตรวจสอบ 

 6. ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายพนักงาน 

ลูกจา้งประจ า และพนักงานจา้ง ได้รับการปรับปรุงใหส้อดคล้องกับสถานการณป์ัจจุบัน 

 2. บุคลากรในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฎิบัติตนตามประมวลจริยธรรม

ขององค์กร ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90  

 

 

 

 

 

/มิติที่ ๑… 
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มิติที่ ๑ 

ล ำดับที่ 2 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

  โครงการฝกึอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องวินัยและการรักษาวินัย กฎหมายและระเบียบที่พึง

รู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นหัวใจที่ส าคัญของการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า     

หากมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากเท่าใด ย่อมจะท าใหอ้งค์กรเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งแนวทางหนึ่ง

ที่จะช่วยให้การพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาและเพิ่มทักษะการ

ปฏิบัติงานใหแ้ก่บุคลากรและบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ท างานรวมกับองค์กรเพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ

ในงานที่ปฏิบัติภายใต้กรอบของระเบียบและกฎหมายที่ก าหนด โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้บริหาร 

สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล ซึ่งจะสามารถน าความรู้ที่ได้จาก

การฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานภายในองค์กรและพื้นที่ชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และพัฒนา

องค์กรให้เจรญิก้าวหน้า ประชาชนอยู่ดีมสีุขมากยิ่งขึน้ 

 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลเวียงสรวยจึงจัดท าโครงการฝกึอบรม

และประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องวินัยและการรักษาวินัย กฎหมายและระเบียบที่พึงรู้ในการปฏิบัติหน้าที่

ราชการ ขึน้ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อเพิ่มพูนความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับส าหรับใช้ในการปฏิบัติหนา้ที่

ราชการ ให้กับบุคลากรของเทศบาลต าบลเวียงสรวย  

 2. เพื่อใหผู้้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร เกิดความตระหนักในการรับผดิชอบต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ทุกขั้นตอนและปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และ

ตรวจสอบได้ 

4. เป้ำหมำย 

 ผูบ้ริหาร   สมาชิกสภา  พนักงานและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัตจิากผู้บริหารเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

 2. มอบงานใหก้ับผูร้ับผิดชอบโครงการ และผูท้ี่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

 3. ประสานงานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 

 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 

 ๕.ติดตามประเมินผลแบบทดสอบก่อน และหลังการอบรม 

/มิติที่ ๑… 
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 ๖. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลเวียง

สรวยทราบ 

7.ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 

 งบประมาณ จ านวน  20,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. ผู้บริหาร  บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับส าหรับ

ใช้ในการปฏิบัติหนา้ทีร่าชการ ให้กับบุคลากรของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

 2. ผู้บริหาร  บุคลากรมีเกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนและ

ปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่ดว้ยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/มิติที่ ๑… 
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มิติที่ ๑ 

ล ำดับที่ 3 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

  โครงการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ

พนักงานจา้ง เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 ด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้างของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการ

สาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผดิชอบส าคัญ

ในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข

หรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก

คน  หากคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ใน

กรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของ

ประชาชนและประเทศชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ แก้กฎระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริต ใช้วิธีการ

บริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการบ้านเมืองและ

สังคมที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  ประกอบกับคณะกรรมการมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ก.ถ.)  ได้ออกประกาศ เรื่องก าหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของ

ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2556 

เพื่อให้ขา้ราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ 

และเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของตน อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม

หลักธรรมมาภบิาล โดยจะต้องยึดมั่นให้ค่านิยมหลักของมาตรฐานจรยิธรรม ได้แก่  

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

2. การมจีติส านึกที่ด ีซื่อสัตย์ สุจรติ และรับผิดชอบ 

3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนอืกว่าประโยชน์สว่นตน และไม่มผีลประโยชน์ทับซ้อน 

4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 

5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

7. การมุง่ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

8. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพองคก์ร 

/ดังนัน้ เทศบาลต าบลเวียงสรวย… 
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 ดังนั้น เทศบาลต าบลเวียงสรวยได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการอบรม

ด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาล

ต าบลเวียงสรวย 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของ

เทศบาลต าบลเวียงสรวย ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการ 

ที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มี

ความโป่งใสและเป็นธรรม 

 2. เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของ

เทศบาลต าบลเวียงสรวย มีกระบวนทัศน วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและ

พัฒนาระบบราชการไทย โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทาง 

 3.เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเวียงสรวย ในการน าไปเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการท างานใหม้ีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุค

ใหม่ที่มคีุณธรรม จรยิธรรม 

 4. เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และทัศนคติให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ

พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเวียงสรวย ในการปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการและได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานเพื่อลดความ

ขัดแย้ง เสริมสร้างความสามัคคีให้แก่กันและกันในการปฏิบัติงาน 

 5. เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของ

เทศบาลต าบลเวียงสรวย เกิดความรักความสามัคคีภายในหนว่ยงานที่ตนเองสังกัด 

4. เป้ำหมำย 

 ผูบ้ริหาร   สมาชิกสภา  พนักงานและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัตจิากผู้บริหารเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

 2. มอบงานใหก้ับผูร้ับผิดชอบโครงการ และผูท้ี่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

 3. ประสานงานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 

 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 

 ๕.ติดตามประเมินผลแบบทดสอบก่อน และหลังการอบรม 

 ๖. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลเวียง

สรวยทราบ 
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7.ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 

 งบประมาณ จ านวน  25,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. ผู้บริหาร  บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม

และความซื่อสัตย์ 

 2. ผู้บริหาร  บุคลากรมีเกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนและ

ปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่ดว้ยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/มิติที่ ๑… 
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มิติที่ ๑ 

ล ำดับที่ 4 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

  โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน

เทศบาลและพนักงานจา้ง เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นหัวใจที่ส าคัญของการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า     

หากมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากเท่าใด ย่อมจะท าใหอ้งค์กรเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งแนวทางหนึ่ง

ที่จะช่วยให้การพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาและเพิ่มทักษะการ

ปฏิบัติงานใหแ้ก่บุคลากรและบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ท างานรวมกับองค์กรเพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ

ในงานที่ปฏิบัติภายใต้กรอบของระเบียบและกฎหมายที่ก าหนด โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้บริหาร 

สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล ซึ่งจะสามารถน าความรู้ที่ได้จาก

การฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานภายในองค์กรและพื้นที่ชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และพัฒนา

องค์กรให้เจรญิก้าวหน้า ประชาชนอยู่ดีมสีุขมากยิ่งขึน้ 

 ดังนั้น เทศบาลต าบลเวียงสรวยได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการอบรม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

เทศบาลต าบลเวียงสรวย  

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทักษะความรู้ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานให้กับคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลเวียงสรวย ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง

ในการ บูรณาการร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตรับผดิชอบของเทศบาลต าบลเวียง

สรวย 

 2. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล

ต าบลเวียงสรวย ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลเป็นไปในแนวทางเดียวกันและปฏิบัติได้

ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายก าหนด 

 3. เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และทัศนคติให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ

พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเวียงสรวย ในการปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการและได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานเพื่อลดความ

ขัดแย้ง เสริมสร้างความสามัคคีให้แก่กันและกันในการปฏิบัติงาน 

 4. เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของ

เทศบาลต าบลเวียงสรวยเกิดความรักความสามัคคีภายในหนว่ยงานที่ตนเองสังกัด 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจา้งของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

/5. พื้นที่ด าเนินการ… 
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. จัดให้มกีารด าเนินกิจกรรม 

  1. ฝกึอบรมสัมมนา  

  2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณบ์ุคคลต้นแบบในองค์กร 

  3. จัดประชุมเชงิปฏิบัติการ 

 2. ติดตามประเมินผลกิจกรรม 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 

 งบประมาณ จ านวน  50,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัดเทศบาล   

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ทักษะความรู้ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานให้กับคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลเวียงสรวย ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง

ในการ บูรณาการร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตรับผดิชอบของเทศบาลต าบลเวียง

สรวย 

 2. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจา้งของเทศบาลต าบลเวียง

สรวย สามารถปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลเป็นไปในแนวทางเดียวกันและปฏิบัติได้

ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายก าหนด 

 3. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเวียง

สรวย มีวิสัยทัศน์และทัศนคติในการปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอ

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น และสามารถลด

ความขัดแย้ง เสริมสรา้งความสามัคคีให้แก่กันและกันในการปฏิบัติงานได้ 

4. สามารถส่งเสริมให้คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของ

เทศบาลต าบลเวียงสรวยเกิดความรักความสามัคคีภายในหนว่ยงานที่ตนเองสังกัดได้ 
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มิติที่ ๑ 

ล ำดับที่ 5 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

  โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา และ

ปรับปรุงภูมิทัศนใ์นชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. หลักกำรและเหตุผล 

ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก การลักลอบตัดไม้ท าลายป่าไม้

ที่ผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

เป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสอง

พระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึน้อย่างมั่นคง

และยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 

3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง”ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ 

“พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท าที่อยู่อาศัยและจ าหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อ

การกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น 

เพื่อประโยชน์ตอ่ระบบนิเวศนต์ามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เทศบาลต าบลเวียงสรวยในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมาก

ที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน

ชุมชนและในเขตเทศบาลต าบลเวียงสรวยเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อส่งเสริมจิตส านึกสาธารณะให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษา

ประโยชน์สาธารณะ  

 2. เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์

ส่วนรวมได้ 

 3. เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่ม

มากขึ้น 

 

 

 

/4. เป้าหมาย/ผลผลติ... 



-22- 

 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 1. ประชาชนในพื้นที่ ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ เทศบาลต าบล     

เวียงสรวย จ านวน 15 หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และ

พืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น 

 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่

รับผิดชอบของเทศบาลต าบลเวียงสรวย จ านวน 15 หมู่บ้าน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลเวียง

สรวยโดยบูรณาการรว่มกันกับหนว่ยงานตา่ง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเวียงสรวยและแหล่งน้ า คู คลอง ในเขต

เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

6. วิธีกำรด ำเนินงำน 

 1. จัดอบรมผูเ้ข้าร่วมโครงการพรอ้มช้ีแจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ  

 2. จัดเวทีระดมความคดิเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพทิักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน  

 3. จัดเวทีเสวนาตดิตามผลการด าเนนิงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน  

 4. จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคูคลอง ท า

ความสะอาดถนนและพืน้ที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

 5. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ

สวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชน

อื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

 6. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบลเวียง

สรวย 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์สาธารณะ เข้าร่วมกลุ่ม

อาสาสมัครพทิักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

 2. ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์สว่นตนและประโยชน์สว่นรวมได้  

 3. สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติมีมากขึ้น 

/มิติที่ 1... 
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มิติที่ ๑ 

ล ำดับที่ 6 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

  โครงการสง่เสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชีถ้ึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก

ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไป

ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง 

หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

พอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความ

รอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการ

ด าเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ประชาชนให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม 

ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการ

รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจาก

โลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

         เทศบาลต าบลเวียงสรวย จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน             

ให้สามารถพึ่งพาตนเอง         

3. วัตถุประสงค ์

 1.เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน ามาใช้ในการด าเนิน

ชีวติประจ าวันได้ 

 2.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ประชาชน และเยาวชนในชุมชน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 พืน้ที่ในเขตเทศบาลต าบลเวียงสรวย  

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. จัดอบรม/บรรยายใหค้วามรู ้และถ่ายทอดประสบการณ์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดย

วิทยากรในชุมชน 

 

 

 /2.ศกึษาดูงาน... 
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 2. ศกึษาดูงานการด าเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความส าเร็จในชุมชน 

 3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 งบประมาณ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าความรู้ที่ได้ไป

ปรับใช้ในการด าเนินชีวติประจ าวันได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/มิติที่ ๑... 



-25- 

 

มิติที่ ๑ 

ล ำดับที่ 7 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

  โครงการฝกึอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับกฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชน                                                                               

2. หลักกำรและเหตุผล 

  ในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบจากการกระท าผิดของกลุ่ม

อาชญากรรมต่าง ๆ จ านวนมาก และในขณะเดียวกันก็ยังพบว่าเด็กและเยาวชนได้กระท าผิดกฎหมายมาก

เชน่เดียวกัน เพื่อเป็นการปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมในอนาคต  

รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านกฎหมายจึงได้ตรากฎหมายต่าง ๆ ออกมาเพื่อบังคับใช้

ส าหรับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ และในขณะเดียวกันก็ยังมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน  

ซึ่งวัยของเด็กและเยาวชนนั้น  เป็นวัยแห่งการอยากรู้ อยากลอง  มีความต้องการแห่งการใฝ่รู้อยู่มาก และ

โดยส่วนใหญ่ไม่สามารถระงับความต้องการของตนเองได้ พฤติกรรมในลักษณะนี้มักท าให้ได้เข้าไป

ประกอบเหตุที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การทะเลาะวิวาท หรือการท าร้ายร่างกาย  

การลักขโมยของเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือเงินที่จะน าไปใช้ตอบสนองความต้องการของตนเอง การ

ทดลองเสพยาเสพติด การมเีพศสัมพันธ์ทั้งที่สมัครใจและไปข่มขืนผู้อื่น หรอืแม้กระทั่งการท าแท้ง     ที่เกิด

จากการมีเพศสัมพันธ์  สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เด็กและเยาวชนต้องท าความเข้าใจถึงเหตุที่กฎหมายก าหนดไว้

ว่าเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายหรือไม ่และจะมีทางออกในทางกฎหมายหรือทางสังคมอย่างไร  

ดังนัน้  หากเด็กและเยาวชนได้ท าความเข้าใจและมีความรูใ้นทางกฎหมายแล้ว เด็กและเยาวชนก็จะ ไม่ต้อง

ตกเป็นเหยื่อจากการที่ไม่รู้กฎหมาย  นอกจากนี้ ยังสามารถหาทางออกได้เมื่อมีเหตุการณ์ที่จ ะต้องไป

เกี่ยวข้องกับกฎหมายอีกด้วย  เทศบาลต าบลเวียงสรวย  ตระหนักและให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว โดย

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๙) และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา๕๐ (๖) และ (๗)  

จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชน ขึ้น  เพื่อให้เด็กและ

เยาวชนมีความรูค้วามเข้าใจในกฎหมายและไม่ต้องตกเป็นเหยื่อจากการที่ไม่รู้กฎหมาย  

3. วัตถุประสงค ์

 ๑. เพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันให้กับเด็กและเยาวชน ให้ปฏิบัติตาม

กฎหมาย และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการด ารงชีวิต 

๒. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนต่อการศึกษาด้านกฎหมายและการรับรู้ด้าน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวติประจ าวัน 

๓. เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนกระท าผดิกฎหมาย ตลอดจนสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง

ที่ดแีก่ผู้อื่นและไม่ก่อปัญหาความเดือดรอ้นแก่สังคม 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 เยาวชนในพืน้ที่ 

/5. พืน้ที่ด าเนินการ… 
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 พืน้ที่ในเขตเทศบาลต าบลเวียงสรวย  

6. วิธีด ำเนินกำร 

๑. ส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการฝกึอบรม 

๒. วิเคราะหก์ลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการฝกึอบรมเพื่อก าหนดเนื้อหาที่มคีวามเหมาะสมและเป็น

ประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย 

๓. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัตใินการจัดฝึกอบรมตามโครงการ 

๔. ประสานไปยังกลุ่มเป้าหมาย ในพืน้ที่ในการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนประสานวิทยากรในการ

ให้ความรู้ด้านกฎหมาย โดยจัดอบรม  จ านวน ๑ วัน 

๕. ด าเนนิการแผนการด าเนินการ 

๖. ติดตามและประเมินผลโครงการ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 งบประมาณ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๑. เด็กและเยาวชนมีความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน และสามารถน าความรู้

ด้านกฎหมายไปปรับใช้ในการด ารงชีวติได้ 

๒. เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาด้านกฎหมายและการรับรู้ด้าน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวติประจ าวัน 

๓. เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการไม่ตกเป็นเหยื่อจากการกระท าโดยไม่รู้ด้านกฎหมาย 

๔. เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการไม่กระท าผิดกฎหมาย โดยสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่

ดีแก่ผู้อื่นและไม่ก่อปัญหาความเดือดรอ้นแก่สังคม 
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มิติที่ 1 

ล ำดับที่ 8 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

  กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อตา้นการทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 การทุจริตเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประเทศ  ดังนั้นการปลูกจิตส านึกของ

คนในชาติให้มีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งที่เด็กและเยาวชนที่จะต้องสร้างชาติในอนาคต โดย

ส่งเสริมให้เยาวชนมีความตระหนักในปัญหาการทุจริต และเกิดจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต เทศบาล

ต าบลเวียงสรวยจึงจัดใหม้ีกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างจิตส านึกและความ

ตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นในสภาเด็กเยาวชนของชุมชนและเกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็ก

และเยาวชนในชุมชนต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้สรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการต่อตา้นการทุจริตให้กับเด็กและเยาวชน 

 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมคีวามซื่อสัตย์ สุจรติ และเสียสละเพื่อส่วนรวม  

4. เป้ำหมำย 

 เด็กและเยาวชน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 ศูนย์เยาวชนในเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 1.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมสภาเด็กในการต่อต้านการทุจริต เพื่อก าหนดรูปแบบ

กิจกรรม แนวทางในการด าเนินการ  

 2.จัดประชุมคณะท างานฯ 

 3.ด าเนนิการตามกิจกรรม และรูปแบบที่ก าหนด 

 4 สรุปติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินงำน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านัปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 

 1. สภาเด็กและเยาวชนเขา้ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 2. สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตส านึกในความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความตระหนักในการต่อต้าน

การทุจริตและเสียสละเพื่อสว่นรวมเกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป  

/มิติที่ 1... 
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มิติที่ 1 

ล ำดับที่ 9 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น น้ า ป่าไม้ แร่ธาตุ     

ซึ่งนับวันจะหมดลงเนื่องจากมนุษย์ไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าและการบ ารุงรักษา จะเห็นได้จากปัจจุบันปัญหา

มลพิษสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น ท าให้น้ าเสีย อากาศเป็นพิษ ขยะล้นเมือง อันเนื่องมาจากการขาดจติส านึกของ

มนุษย์ที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนในเทศบาลต าบลเวียงสรวยเป็น

ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส าคัญ และต้องได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา ให้ประชาชนเป็นพลเมืองดีที่จะเป็นก าลังในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติ

ต่อไป 

 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และปัญหาที่จะได้รับผลกระทบจากการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดท าโครงการ

เยาวชนสัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึน้ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกให้แก่ประชาชน มีความตระหนักถึงความส าคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีจติส านึกที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็น

สมบัติของชาต ิ

 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมจีติส านึกสาธารณะรู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน 

4. เป้ำหมำย 

 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 แหลง่เรียนรูธ้รรมชาติที่ก าหนดตามความเหมาะสม 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. จัดประชุมเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

 6.3 ประสานงานวิทยากรที่มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 6.4 ประสานงานสถานที่จัดอบรม และสถานที่จัดกิจกรรม 

 6.5 ด าเนนิโครงการจัดกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 6.7 สรุปรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

/8. งบประมาณด าเนินการ... 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 

 1. ประชาชนมีความตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกิด

จติส านึกที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสมบัติของชาติ 

 2. ประชาชนเกิดจติส านึกสาธารณะรู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน 
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มิติที่ ๒ 

ล ำดับที่ ๑ 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 มาตรการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร เทศบาลต าบล       

เวียงสรวย 

2. หลักกำรและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 

2564)  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่

เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน

ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ

เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด

ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 

(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ

สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี

พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหนา้ที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  

   เทศบาลต าบลเวียงสรวยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งปัจจุบันมี เทศบาลต าบล จ านวน 7,852 แห่ง  ซึ่งเทศบาลต าบลเวียงสรวยเป็น

หนว่ยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง 

ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อ

ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้ง

ประเทศ การพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงสรวยให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และ

ส่งเสริมให้เทศบาลต าบลเวียงสรวยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็น

ตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย จงึได้เห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ

ท้องถิ่นเองซึ่งจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ

ทุจริต โดยได้ยึดถือหรือมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น                    

มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใหค้วามส าคัญกับการต่อตา้นการทุจริตและ

การมีส่วนร่วมของประชาชนผู้บริหารจึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการการแสดงเจตจ านงทางการเมืองใน

การตอ่ต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

 

/3. วัตถุประสงค์... 



-31- 

 

3. วัตถุประสงค ์

1.เพื่อเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบล

เวียงสรวยอย่างเห็นเป็นรูปธรรม    

  2.เพื่อประชาสัมพันธ์เจตจ านงทางการเมอืงในการตอ่ต้านการทุจริตของผูบ้ริหารเทศบาลต าบล

เวียงสรวยสู่การรับรู้ของสาธารณชน  

4. เป้ำหมำย 

 ประกาศเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1.ผู้บริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพื่อป้องกันการทุจริตและต้านการทุจริต  

 ๒. ประกาศเจตจ านงทางการเมอืงในการตอ่ต้านการทุจริตของผูบ้ริหารเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

เผยแพร่ตอ่สาธารณชน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ทุกปีงบประมาณ  

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ผูบ้ริหารได้แสดงเจตจ านงทางการเมอืงในการตอ่ต้านการทุจริตอย่างเห็นเป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/มิติที่ ๒… 
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มิติที่ ๒ 

ล ำดับที่ 2 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 พนักงานลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ เทศบาลต าบลเวียงสรวย เป็นบุคลากรที่มี

ความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ

งานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจาก

บุคลากรผูป้ฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานใหม้ีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่

เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการ

พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการ

ให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมบริหารราชการในองค์กร ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงาน

บุคคลและกิจการสภาใหม้ีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส 

และตรวจสอบการท างานได้ จงึได้จัดให้มีมาตรการสรา้งความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อเป็นการแสดงเจตจ านงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม และกฎหมายของ

ผูบ้ริหารให้ปรากฏชัดเจน  

 2. เพื่อก าหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการท างาน การเลื่อนขัน้เงนิเดือน การเลื่อนต าแหนง่ 

และมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 

 3. เพื่อเปิดโอกาสใหบุ้คลากรได้เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 

 4. เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ขัน้ตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส

สามารถตรวจสอบได้และป้องกันการได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล(ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1.ผู้บริหารก าหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล 

 2.แต่งตั้งคณะท างาน 

 3.จัดท ามาตรการ แนวทางปฏิบัติในการท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 4.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของบุคลากรในองค์กร 

 5.ประกาศเผยแพร่มาตรการ 

 6.ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ 

/7. ระยะเวลาด าเนนิการ… 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1.มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

 2.แนวทางป้องกันการได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ 

 3. กลไกใหเ้จ้าหน้าที่สามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 

 4. ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการดา้นบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่นอ้ยกว่า 80 % 

 5. บุคลากรมีความพึงพอใจตอ่ระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/มิติที่ ๒… 



-34- 

 

มิติที่ ๒ 

ล ำดับที่ 3 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผูบ้ริหารเทศบาลต าบลเวียงสรวยและหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวยเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี

อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และหน้ าที่ตาม

กฎหมายอื่นที่ก าหนดใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะ

แก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวย

ความสะดวกในการตดิต่อราชการเนื่องจากภารกิจมมีากมาย ไปรวมอยู่กับฝา่ยผู้บริหาร ไม่มกีารกระจาย 

อ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก 

กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชน

ไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ

ของเจา้หนา้ที่ ส่งผลใหร้ะบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้

การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอน

การปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ

ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า นายกเทศมนตรีต าบลดอนตาล มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง 

อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ และมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรี

ต าบลดอนตาลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรอืการปฏิบัติราชการดังนัน้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตาม 

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและ

ไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหาร

เทศบาลต าบลเวียงสรวยและหัวหนา้ส่วนราชการ 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

 3.2 เพื่อให้ประชาชนมคีวามพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 

 3.3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัตขิองผู้บริหารทุกระดับ 

 3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหนา้ที่ราชการ 

 

/4. เป้าหมาย/ผลผลติ... 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของผู้บริหารเทศบาลต าบลเวียงสรวยและหัวหน้าส่วนราชการ  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1.ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน 

 2. จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ

หนังสือสั่งการ 

 2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ

และถือปฏิบัติ 

 3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก

เดือน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผูบ้ริหารเทศบาลต าบลเวียงสรวยและหัวหน้าส่วนราชการ 

 2. ค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 

 3. ประชาชนมคีวามพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/มิติที่ ๒… 
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มิติที่ ๒ 

ล ำดับที่ 4 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 มาตรการสรา้งความโปร่งใสในการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวยมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย

ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท า

บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้    ดังนั้นการที่ เทศบาลต าบล

เวียงสรวยจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย

ความซื่อสัตย์ สุจรติ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน

ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่ เทศบาลต าบลเวียงสรวยให้ความส าคัญ เพื่อป้องกันการใช้จ่าย

งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  

รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง  เทศบาลต าบลเวียง

สรวยจงึได้จัดท ามาตรการสรา้งความโปร่งใสในการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 

3. วัตถุประสงค ์

 1.เพื่อป้องกันการใชจ้า่ยงบประมาณที่ไม่สมควร ผดิวัตถุประสงค์ ไม่มปีระสิทธิภาพ  

 2.เพื่อป้องกันการเอือ้ประโยชน์ใหก้ับตนเอง และพวกพ้อง 

 3.เพื่อสร้างกลไกใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจา้งขององค์กร 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานการเงนิ งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

6. วธิีด ำเนินกำร 

 1.จัดประชุม 

 2. จัดท าค าสั่งคณะท างาน 

 3.ประชุมคณะท างาน 

 4. ก าหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จา่ยเงนิงบประมาณ 

 5. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหนว่ยงานและประชาชนทราบ 

 6.ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ 

 7. รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารเทศบาลต าบลเวียงสรวย เพื่อปรับปรุง

แนวทางในการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

/8. งบประมาณด าเนินการ... 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 กองคลัง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีมาตรการป้องกันและก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี

ประสิทธิภาพ และป้องกันการเอือ้ประโยชน์ใหก้ับตนเอง และพวกพ้อง 

 2. มีกลไกหรอืช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซือ้ จัดจ้างขององค์กร

ผา่นช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/มิติที่ ๒… 
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มิติที่ ๒ 

ล ำดับที่ 5 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจา้ง” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ

บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ

ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข

เพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อวิเคราะหผ์ลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงาน 

 2. เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านจัดซื้อ

จัดจา้ง 

 3. เพื่อป้องกันการใชจ้า่ยงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มปีระสิทธิภาพ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานและเกี่ยวข้องในงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1.ประชุมวางแผนวิเคราะห์ผลการจัดซือ้จัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงาน 

 2. รวบรวมจัดเก็บข้อมูลในการจัดซือ้จัดจา้งในฐานขอ้มูล 

 3. จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

 5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการพัฒนาแผนและปรับปรุง

กระบวนการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 

 6. เผยแพร่รายงานผลใหส้าธารณชนรับทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 กองคลัง 

/10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์... 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 

 2. มีฐานข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัด

จ้างเพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์

กับประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/มิติที่ ๒... 
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มิติที่ ๒ 

ล ำดับที่ 6 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 กิจรรมการเผยแพรข่้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจา้ง 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวยมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย

ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท า

บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่ เทศบาลต าบล

เวียงสรวยจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย

ความซื่อสัตย์ สุจรติ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน

ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่ เทศบาลต าบลเวียงสรวยให้ความส าคัญ เพื่อป้องกันการใช้จ่าย

งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  

รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทศบาลต าบลเวียง

สรวยจึงได้จัดท ากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซือ้ – จัดจา้งของเทศบาลต าบลเวียงสรวยทุกโครงการ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซือ้ – จัดจา้งรายโครงการ 

 2. เพื่อเสริมสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภบิาล 

 3. เพื่อป้องกันการทุจริตในหนว่ยงาน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลต าบลเวียงสรวยที่

ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จ านวน 4 

ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 

  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจา้ง 

  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจา้ง 

  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

 

 

/- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก… 
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  - ประกาศรายชื่อผูผ้า่นการคัดเลือกพร้อมวงเงนิการจัดซื้อ – จัดจา้ง 

  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

 2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง

เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หนว่ยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 กองคลัง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1.ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

 2.มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลเวียงสรวยครบทุก

โครงการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/มิติที่ ๒… 
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มิติที่ ๒ 

ล ำดับที่ 7 

๑.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

  มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2.หลักกำรและเหตุผล 

 ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลเวียงสรวย มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็น

สังคมพหุวัฒนธรรม      เทศบาลต าบลเวียงสรวยจงึได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือก 

ปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเ้กิดขึน้ในพื้นที่มากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมา

ประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน 

เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ

ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 

แหง่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้

ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการ

ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการตอ้งเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจรติ สามารถตรวจสอบได้ 

 ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน เทศบาลต าบลเวียงสรวย จึงมีการน า

เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มกีารแสดงขั้นตอนการใหบ้ริการ

แก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใน

การให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิด

ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมี

ความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์

ต่อประชาชน 

2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหนว่ยงานให้บริการอย่างมี

ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

 3. เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเชื่อมั่นใน

องค์กร  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ประชาชนผู้ใชบ้ริการมคีวามพึงพอใจตอ่คุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 80 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

 

 

/6. วิธีด าเนินการ… 
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6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. จัดใหม้ีการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างเกณฑม์าตรฐานหรือ

มีเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่ งใสและมี

ประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 

 6.2 จัดให้มีและปรับปรุงการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่

ใช้ในการด าเนินการใหผู้ใ้ช้บริการหรอืผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 

 6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่จัด

ให้มกีล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 

 6.4 จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ า

ส าหรับผู้พกิาร 

 6.5 มีการน าระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์  สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box)        

มาประยุกต์ใชใ้นการประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA) 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัดเทศบาล   

 กองคลัง   

 กองช่าง   

 กองศกึษา   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1. มีการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์

ต่อประชาชน 

2. มีระบบการท างานให้เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการอย่างมคีวามเป็นธรรมและไม่เลอืกปฏิบัติ 

 3.ประชาชนผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจร้อยละ 80 

4. ลดจ านวนข้อรอ้งเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ  

 

 

 

 

 

 

/มิติที่ ๒… 
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มิติที่ ๒ 

ล ำดับที่ 8 

๑.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

  มาตรการการมอบอ านาจอนุมัต ิอนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผูใ้ต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายในองค์กรนั้น 

เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/ 

มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง

ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความ

รอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่

การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้องมีการกระจายอ านาจ

การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจใน

เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน

หรอืการด าเนินการอื่นใดของผูม้ีอ านาจในเทศบาลต าบลเวียงสรวย  

 2. เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหนา้ที่ราชการ 

3. เพื่อให้ประชาชนมคีวามพึงพอใจในการให้บริการ 

4. เป้ำหมำย 

 คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลเวียงสรวย ปลัดเทศบาลต าบล รองปลัดเทศบาลหรือหัวหน้าส่วน

ราชการ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1.ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แต่งตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรือการ

ด าเนนิการอื่นใดของผูม้ีอ านาจในเทศบาลต าบลเวียงสรวย เพื่อกระจายอ านาจในการตัดสินใจ 

2. แจ้งเวียนผู้รับมอบอ านาจและทุกหนว่ยในเทศบาลต าบลเวียงสรวย รับทราบ 

3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เปิดเผยต่อ

สาธารณชน  

 4. ผูร้ับมอบอ านาจรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับมอบมาย  

 

/7. ระยะเวลาด าเนนิการ… 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ

ด าเนนิการอื่นใดของผูม้ีอ านาจในเทศบาลต าบลเวียงสรวย และเปิดเผยข้อมูลตอ่สาธารณชน 

2. ประชาชนมคีวามพึงพอใจในการให้บริการจากหนว่ยงานเพิ่มมากขึ้น 
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มิติที่ ๒ 

ล ำดับที่ 9 

๑.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

  กิจกรรมเชดิชูเกียรตบิุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรอืมีจติสาธารณะ 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 ปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี

ส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ

บุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่

เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น 

ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสบืไป 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อน าผู้ที่ได้รับ

การคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และ

วันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็น

แบบอย่างตอ่บุคคลอื่นในชุมชน 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบล

เวียงสรวย  

 2. เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต

เทศบาลต าบลเวียงสรวย ตระหนักถึงความการเสียสละเพื่อประโยชน์สว่นรวม และการมจีติสาธารณะ 

 3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชน

ต่อไป  

4. เป้ำหมำย 

 - ประชาชน หนว่ยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

 - ผูท้ าคุณประโยชน์ และมีสว่นร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

5. สถำนที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

6. วธิีด ำเนินกำร 

 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรตปิระชาชนผูม้ีจิตสาธารณะ 

 2. ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกเทศบาลต าบลเวียงสรวย เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วม

กิจกรรมเชดิชูเกียรติประชาชนผู้มจีติสาธารณะ 

 3. จัดท าเอกสารผูท้ าคุณประโยชน์ดา้นต่างๆ เพื่อเสนอผูบ้ังคับบัญชา ดังนี้ 

  - ด้านช่วยเหลือสังคมดเีด่น  

  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น  

  - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

/4. ด าเนินการจัดท ากิจกรรม… 
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 4. ด าเนนิการจัดท ากิจกรรมเชดิชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 

 6. สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชดิชูเกียรติประชาชนผูม้ีจติสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 

 1. การยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์ จิตสาธารณะ

หรอืเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

 2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลเวียงสรวยมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และ

เห็นคุณค่าของบุคคลที่เสียสละเพื่อประโยชน์สว่นรวม และมีจิตสาธารณะ  
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มิติที่ ๒ 

ล ำดับที่ 10 

๑.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

  กิจกรรมเชดิชูเกียรตบิุคคลด ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนว

ทางการด าเนินชีวติแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ต้ังแตก่่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ  

และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและ

ยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภวิัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อนเกษตรกรจะท าการ 

ผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้ง

พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตร

เพื่อการบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับ

เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่ายใน

ลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจาก

เป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและ

สารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคใน

ครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน

สามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย  ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถ

ลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่ม

รายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ าในพืน้ที่เพาะปลูกพืชฤดู

แล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถ

ถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทน

อย่างยั่งยืน จึงได้จัดท ากิจกรรมเชดิชูเกียรตปิระชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตัง้ให้

เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยัง

เป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มาใช้ในการด าเนินชีวติอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร 

ประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่

เกษตรกร 

/4. เป้าหมาย… 
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4. เป้ำหมำย 

 ประชาชนของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

5. สถำนท่ีด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1.ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบล 

 2.ด าเนินคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่นอ้มน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวติ 

 3.ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 

4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่

สาธารณชนต่อไป 

 5. สรุปและรายงานผลการด าเนนิงานต่อผูบ้ริหาร 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ 

 ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. จ านวนบุคคลที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 2. ขยายผลองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/มิติที่ ๒… 



-50- 

 

มิติที่ ๒ 

ล ำดับที่ 11 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

  มาตรการ “จัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย มีอ านาจหน้าที่ด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น และ

การใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินกิจการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นก าร

ด าเนินการบริหารจัดการต่างๆ ต้องค านึงถึงหลัก    ธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารราชการเกิด

ประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาข้อครหาในการทุจริตหรือด าเนินการไม่โปร่งใส ซึ่งสาเหตุการทุจริตที่เกิดขึ้น

ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัย

ทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น 

วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร

ให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความ

รับผิดชอบและการมสี่วนร่วมในการต่อตา้นการทุจรติภายในองค์กรของผู้บริหารและเจา้หน้าที่ถึงแม้จะเป็น

สิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่

องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการ

ทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการ

ทุจรติในทุกรูปแบบ 

 ดังนั้น เทศบาลต าบลเวียงสรวย จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่

ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ด ี

 3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือมาตรการและน าไปปฏิบัติ 

 3.3 เพื่อเสริมสรา้งวัฒนธรรมองคก์รที่มคีวามโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 บุคลากรในเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

 

 

/6. วิธีด าเนินการ… 
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6. วิธีด ำเนินกำร 

 1.ประชุมหนว่ยงาน 

2. ก าหนดข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตาม

แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ียึดมั่นในประมวลจรยิธรรมขององค์กร โดยมีกรอบดังนี ้

 - หา้มเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรอืผลประโยชนอ์ื่นใดจากผู้มาใช้บริการ 

 - ห้ามปฏิบัติหน้าที่เอื้อประโยชน์  หรือเลือกปฏิบัติแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและ

พวกพ้อง 

 - ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค 

3. ประกาศให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ และเผยแพร่ใหส้าธารณชนทราบ 

4. จัดกิจกรรมเพื่อสรา้งความตระหนักในการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างนอ้ย 2 ครัง้ตอ่ปี 

5. ก ากับติดตามมาตรการ “จัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ”  

 6.รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคเป็นข้อมูลในการด าเนินการปรับปรุง

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการในปีตอ่ไป 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัดเทศบาล    

 กองคลัง   

 กองช่าง   

 กองการศกึษา   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

- ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทาง

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ียึดมั่นในประมวลจรยิธรรมขององค์กร 

- ลดข้อรอ้งเรียนของบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต 
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มิติที่ ๒ 

ล ำดับที่ 12 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

  มาตรการ “ให้ความร่วมมอืกับหนว่ยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ

ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ

ก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี

ประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในแง่ของการ

ทุจรติจะเกี่ยวข้องกับการใช้จา่ยเงนิไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรอืไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้

นักการเมืองท้องถิ่นและเทศบาลต าบลเวียงสรวยด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน

ทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แหง่ชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 

 ดังนั้น เทศบาลต าบลเวียงสรวย จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

เทศบาลต าบลเวียงสรวยให้มปีระสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่

ตรวจสอบเทศบาลต าบลเวียงสรวยให้มปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อก าหนดผู้รับผดิชอบเพื่อรับการประเมนิ ตรวจสอบ จากหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเวียงสรวยจากหน่วยงานภาครัฐ

และองค์กรอิสระเป็นอย่างมปีระสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. ก าหนดหนว่ยงานที่รับผิดชอบในการให้ความรว่มมือกับหนว่ยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแล

และองค์กรอิสระ อาทิ 

  - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงนิแผน่ดิน 

  - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมนิมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี 

หรอืคณะท างาน LPA 

  - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

  - การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในหนว่ยงาน  

/2. รายงานผลการให้ความร่วมมือ... 
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 2. รายงานผลการให้ความร่วมมือใหผู้บ้ริหารทราบ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 กองคลัง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวยให้ความรว่มมอืในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ

เทศบาลต าบลเวียงสรวย จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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มิติที่ ๒ 

ล ำดับที่ 13 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

  มาตรการ “แตง่ตัง้ผูร้ับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวยมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า

ร้องเรียนผา่นช่องทางตา่งๆ ได้แก่ ระบบอินเตอรเ์น็ต ทางโทรศัพท์ หรอืแจง้เบาะแสด้วยตนเอง 

 ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความ

เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน

ประจ าเทศบาลต าบลเวียงสรวยรวมถึงจัดท าคู่มอืด าเนินการเรื่องรอ้งเรียนของเทศบาลต าบลเวียงสรวยขึ้น 

เพื่อด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้

ถือปฏิบัติใหเ้ป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อจัดให้มเีจ้าหนา้ที่ผู้รับผดิชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  

 2. เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป

ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหนา้ที่รับผดิชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 

 2. จัดท าคู่มอืด าเนนิการเรื่องรอ้งเรียน 

 3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 

 4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบล

เวียงสรวยให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร

ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความ

ต้องการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

/8. งบประมาณด าเนินการ... 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 เจ้าหน้าที่รับผดิชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องรอ้งเรียนของเทศบาล

ต าบลเวียงสรวยตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลเวียงสรวย โดยปฏิบัติตามขั้นตอน

การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
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มิติที่ ๒ 

ล ำดับที่ 14 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

  มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวยมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า

ร้องเรียนผา่นช่องทางตา่งๆ ได้แก่ ระบบอินเตอรเ์น็ต ทางโทรศัพท์ หรอืแจง้เบาะแสด้วยตนเอง 

 เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จงึได้จัดท ามาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องรอ้งเรียนกล่าวหา

บุคลากรในเทศบาลต าบลเวียงสรวย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว ตรงไปตรงมา 

ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหนา้ที่ตามกฎหมายใหแ้ก่ประชาชน  

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อมกีระบวนการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่างเป็นระบบ โปร่งใส 

2.เพื่อมมีาตรการก ากับติดตามการด าเนินการของเจา้หนา้ที่ที่รับผดิชอบในขั้นตอนการด าเนินการ

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของ บุคลากรในเทศบาลต าบลเวียงสรวยรวมถึงขัน้ตอนการลงโทษผูก้ระท าผดิ

อย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ  

4. เป้าหมาย 

 มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในเทศบาลต าบลเวียงสรวย

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1.ประชุมหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. แตง่ตัง้คณะท างาน 

3. ก าหนดมาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน เทศบาล

ต าบลเวียงสรวยให้มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ในขั้นตอนตา่งๆ ดังนี้  

 - กระบวนการขั้นตอนลงโทษ 

 - กระบวนการตดิตาม ตรวจสอบผู้กระท าความผิด  

 4. ก ากับติดตามการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง

ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

 5. เผยแพร่มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในเทศบาล

ต าบลเวียงสรวยให้สาธารณะชนทราบ 

 6. รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา

บุคลากรในเทศบาลต าบลเวียงสรวยให้ผู้บริหารทราบ 

/7. ระยะเวลาด าเนนิ... 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 งานนิติการ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีกระบวนการก ากับการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา

อย่างเป็นระบบ โปร่งใส 

2. ประชาชนมคีวามเชื่อม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในเทศบาลต าบลเวียงสรวยเพิ่มมาก

ขึน้  
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มิติที่ ๓ 

ล ำดับที่ 1 

๑.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

  มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลเวียงสรวย” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมี

โอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อที่

ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สทิธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิ

ได้รูข้้อมูลขา่วสารของราชการ  

 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลเวียงสรวยจึงได้

มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเสามารถข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงข้อมูล

ข่าวสารใหค้รบถ้วน และเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อตา่งๆ ของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 2.เพื่อมหีนว่ยประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 

 3. เพื่อจัดแสดงข้อมูลการด าเนนิงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ตอ่สาธารณชน 

 3. เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาล

ต าบลเวียงสรวย 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลเวียงสรวยให้มีข้อมูลที่

ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1.จัดตั้งคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเพื่อด าเนินการให้มีการ

เผยแพรข่้อมูลขา่วสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 2. แตง่ตัง้เจา้หนา้ที่ผู้รับผดิชอบศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร  

 3.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหนา้ที่ 

 4. จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลเวียงสรวยเพื่อ

เผยแพร่ตอ่สาธารณชน ผา่นสื่อช่องทางตา่งๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ  สม่ าเสมอ  

 5. ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/

หรอืระบบ Call Center  

 

/6. จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ต… 
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 6. จัดให้มบีริการอินเตอรเ์น็ตส าหรับใหบ้ริการประชาชนทั่วไป 

 7.จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการรวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการและสรุปผลเสนอ

ผูบ้ริหาร 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลเวียงสรวยให้มี

ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน   

 2. จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 

 3. จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ 

 4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใชบ้ริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/มิติที่ 3… 
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มิติที่ ๓ 

ล ำดับที่ 2 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

   กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และ

การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงนิการคลัง” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ

บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ

ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาค

ประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์

 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน

ของภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต

ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิด

การทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ประชาชนภายในเขตเทศบาล 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัด

จา้ง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียน 

ทางดา้นการเงนิการคลัง ผา่นทางเว็บไซต์ของเทศบาลฯและปิดประกาศขอ้มูล 

 7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 กองคลัง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ

บริหารงานของเทศบาล ท าให้ลดการทุจรติและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

/มิติที่ ๓… 
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มิติที่ ๓ 

ล ำดับที่ 3 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

  มาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวยมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งใน

เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการ

สาธารณะ การที่เทศบาลต าบลเวียงสรวยจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

 ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบ

ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลเวียงสรวยได้ จึงได้จัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารของเทศบาลต าบลเวียงสรวยเพื่อก ากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม

ของภาคประชาชนในการตดิตามตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อก ากับติดตามใหห้น่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ

ข้อบังคับที่ก าหนดไว้ 

2. เพื่อก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อ

กฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ใหบ้ริการอย่างชัดเจน   

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 1. ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนด  

  2. ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ตอ่ประชาชน  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล

เวียงสรวย 

 

 

/2. ประชุมคณะท างานฯ...  
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2. ประชุมคณะท างานฯ  

2.1 ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารของเทศบาลต าบลเวียงสรวยต่อสาธารณชน 

- การบริหารงานบุคคล/แผนอัตราก าลัง 

- การบริหารงบประมาณ การเงนิ  

- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ 

- การจัดซือ้จัดจา้ง/ การค านวณราคากลาง 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 

- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

- แผนการด าเนินงาน 

- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 

- งบแสดงฐานะทางการเงิน 

- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

2.2 ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

การให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์

ต่อประชาชน  

3. ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล

ต าบลเวียงสรวย 

4. รายงานผลการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลเวียงสรวยให้

ผูบ้ริหารทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 งานิตกิารและกิจการสภา 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงนิ การจัดหาพัสดุ 

การจัดซือ้จัดจา้งตอ่สาธารณชน  

 

/2. มีการเผยแพร่ขอ้มูล… 
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2. มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการ

อย่างชัดเจน   

  3. ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการ

เทศบาลต าบลเวียงสรวย  
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มิติที่ ๓ 

ล ำดับที่ 4 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

  โครงการจัดเวทีประชาคม 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง

และเท่าเทียมโดยให้ประชาชนกลุ่มองค์กรชุมชนเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึง

ศักยภาพความคิดเห็นความต้องการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ร่วมกาหนดแนว

ทางการดาเนินงาน ร่วมตัดสินใจร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงสรวยด้วย

การจัดท าโครงการจัดเวทีประชาคมขึ้นเพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ

ด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลเวียงสรวยโดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบ

ต่อความเป็นอยู่ และสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชุน  เพื่อน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง 

จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่าง

แท้จรงิ 

3. วัตถุประสงค ์

 1.เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจการตาม

อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

 2. เพื่อรับทราบปัญหาและความตอ้งการที่แท้จริงของประชาชน 

 3. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริม

ระบอบประชาธิปไตยแบบมีสว่นร่วม 

 4. เพื่อน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 5.เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครอืข่ายภาคประชาสังคม 

 6. เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ

วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 จัดให้มปีระชุมเวทีประชาคมในชุมชน   

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1.จัดท าค าสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเวทีประชาคม 

 2.จัดเวทีประชาคม  

 

/3. สรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุม… 
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 3. สรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุมประชาคมส่งใหห้นว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  

 4. สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดประชาคม เพื่อก าหนดกิจกรรมโครงการไว้แผนชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป เสนอต่อผู้บริหาร 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีการจัดเวทีประชาคม 

 2. ได้รับทราบปัญหาและความตอ้งการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 

 3. เกิดเครือขา่ยภาคประชาชน 

 4. มีขอ้มูลพืน้ฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
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มิติที่ ๓ 

ล ำดับที่ 5 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

โครงการการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี

การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ดว้ยความรวดเร็ว มปีระสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์

ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก

รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลเวียงสรวยจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

เพื่อไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดรอ้นต่างๆ 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง

ถูกต้องหรอืน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเวียง

สรวย 

 3.3 เพื่อเสริมสรา้งความสัมพันธ์อันดรีะหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่ 

4. เป้ำหมำย 

 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มี

ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการ

แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สรา้งความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ

ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้

อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

ตามมาได้ 

5. วิธีด ำเนินกำร 

 5.1 จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้เจา้หนา้ที่ผู้รับผดิชอบรับเรื่องรอ้งเรียน/รอ้งทุกข์ 

 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/รอ้งเรียน 

 5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความ

จ าเป็นและเร่งดว่น 

 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ 

 

 

/6. ระยะเวลาด าเนินการ… 



-67- 

 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง

ร้องทุกข์/รอ้งเรียน ดังนี้ 

 6.1 ส านักงานเทศบาล 

 6.2 ทางโทรศัพท์  หมายเลข ๐53-786341 ทางโทรสารหมายเลข ๐53-786341 

 6.3 ทางเว็บไซต์  

 6.4 ทางไปรษณีย์ 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัดเทสบาล 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี

ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

 9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรอ้งเรียน/รอ้งทุกข์ 

 9.3 แจ้งผลการด าเนนิการให้ผู้รอ้งเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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มิติที่ ๓ 

ล ำดับที่ 6 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวยเห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้อง

ทุกข์และเรื่องร้องเรียนของประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการ

สาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโปร่งใส      

จึงได้จัดท ามาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพื่อก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้อง

ทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลเวียงสรวย ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไข

ปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องรอ้งทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความ

รวดเร็ว เป็นธรรมสะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน 

และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลเวียงสรวยให้

สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใหแ้ก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

 2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ

ติดตามผล และการแจง้ผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและ

เหมาะสม   

4. เป้ำหมำย 

 1. ก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลเวียงสรวยให้สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการหรอืแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นใหแ้ก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

 2. ก ากับติดตามให้มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการร้องเรียน/

การติดตามผล และการแจง้ผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ใหม้ีความรวดเร็ว สะดวก

และเหมาะสม  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. จัดตัง้คณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/รอ้งเรียนของเทศบาลต าบลเวียงสรวย  

 2. ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/รอ้งเรียนของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

เพื่อก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไข

ปัญหาความเดือดรอ้นให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
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 3. คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

  - ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลเวียง

สรวย 

  - ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ

ร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

  - ก าหนดให้มีเจ้าหนา้ที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง/ร้องทุกข์ รอ้งเรียนการทุจริต

อย่างชัดเจน  

  - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการ

แก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนนิการเรื่องรอ้งทุกข์และเรื่องเรียนตา่งๆ  

  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน

อย่างเหมาะสมภายใน 15 วันหากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียน

ทราบ 

  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการ

หรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผูร้้องเรียนทราบรวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้

ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  

 4. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลเวียง

สรวย ให้ทุกหนว่ยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 5. คณะท างานฯ ก ากับติดตามหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 

 6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 

 7.รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้

ผูบ้ริหารรับทราบ และเผยแพร่ใหส้าธารณชนทราบ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 งานนิติการและกิจการสภา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีศูนย์หรอืหนว่ยรับเรื่องราวร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 

 2. มีการแตง่ตัง้เจา้หนา้ที่/หนว่ยงานที่รับผดิชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และ

กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
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 4. มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบรวมทั้งมี

ช่องทางในการตดิตามเรื่องร้องเรียนใหผู้ร้้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 

 4. มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลเวียงสรวยให้

สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตาม

มาตรการที่ก าหนดไว้ 
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มิติที่ ๓ 

ล ำดับที่ 7 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวยมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้

และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่ เทศบาล

ต าบลเวียงสรวยจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงาน

ด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลเวียงสรวยให้

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท างบประมาณของเทศบาลต าบลเวียงสรวยและร่วมด าเนินการโครงการ 

รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์

 1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนรว่มในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนรว่มในการตดิตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ ของตน 

 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนรว่มในการตดิตามการปฏิบัติราชการ ให้มคีวามถูกต้อง โปร่งใส 

 4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/

มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 2. จัดท ารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 3. เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็นในปรับปรุงการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 4. หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความตอ้งการของประชาชน 

 5. เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนตอ่ไป 

 6. เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 

/7. รายงานผลการด าเนินการ... 
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 7. รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผูบ้ริหาร และสาธารณชน ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัดเทศบาล  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีการจัดเวทีใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและมี

ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ  

 2. เทศบาลต าบลเวียงสรวยมีการแตง่ตัง้ภาคประชาชนรว่มเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/มิติที่ 3… 
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มิติที่ ๓ 

ล ำดับที่ 8 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

  โครงการกิจกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 

ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ

เทศบาลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล 

เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรอืยุติการด าเนินภารกิจ

ต่างๆ ของเทศบาลต่อไป 

 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เทศบาลต าบลเวียงสรวย จึงได้จัดท า

โครงการกิจกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเวียงสรวยมีการขับเคลื่อนอย่างเป็น

รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการ

อ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

กฎหมายก าหนด 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

 3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

เทศบาลต าบลเวียงสรวยและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาล

ต าบลเวียงสรวย 

 3.3 เพื่อด าเนนิงานให้เป็นไปตามนโยบายของผูบ้ริหารเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 คณะท างานและเจา้หน้าที่ผู้รับผดิชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 6.1 ประสานกับส่วนราชการและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 

 6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัตโิครงการ 

 6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนนิโครงการ 

/6.4 จัดท าค าสั่งแตง่ตั้ง… 
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 6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเวียงสรวย  โดยให้คณะกรรมการฯ ด าเนนิการ ดังนี้ 

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเวียงสรวยตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเวียงสรวยปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการ

ประเมินให้เทศบาลต าบลเวียงสรวยทราบ เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข 

ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรอืยุติการด าเนินภารกิจตา่งๆ ของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเวียงสรวย

ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

4) ด าเนนิการเรื่องอื่นๆ ตามที่เทศบาลต าบลเวียงสรวยมอบหมาย 

 6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

 6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 

 6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของเทศบาล

ต าบลเวียงสรวยพร้อมตัวช้ีวัด 

 6.9 การตดิตามและประเมินผล 

 6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ

ปรับปรุงด าเนินการแก้ไขต่อไป 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึน้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผา่นมา 

 

 

 

 

 

 

/มิติที่ 4… 
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มิติที่ ๔ 

ล ำดับที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

  โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  

2. หลักกำรและเหตุผล 

 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน

ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับ

กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหาร ในการปรับปรุง 

ประสิทธิภาพการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และดูแลใหม้ีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าอีกทั้ง

ยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการ

ตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการ

กระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการ

ตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อจะช่วยให้สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีก

ด้วย ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอ้บังคับ ตลอดจน

กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลเวียงสรวยเป็นไปอย่างถูกต้องและ

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

 3. วัตถุประสงค ์

  ๑.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดีและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ

ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

  ๒.เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้

ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุด

ต่อองค์กร 

  ๓.เพื่อน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

การปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริตลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่ม

โอกาสของความส าเร็จของงาน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 บุคลากรในเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย 
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6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 1. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

และให้มคีวามเป็นอิสระในการปฏิบัติหนา้ที่ 

 2. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ

ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ

ของระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการ

บริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

 3.สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงนิ การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง

การบริหารงานด้านอื่นๆ ของเทศบาลต าบลเวียงสรวย ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน 

และการใชท้รัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ

ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผูบ้ริหารเพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการ

ปรับปรุงประสทิธิภาพการท างานลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการ

ทุจรติ รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความส าเร็จของงานและเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 หนว่ยตรวจสอบภายใน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๑. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ

ปฏิบัติหน้าที่ 

 ๒. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 ๓.มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อใหก้ารป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 

 4. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 ๔. เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในใหส้าธารณชนทราบ 
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มิติที่ 4 

ล ำดับที่ 2 

๑.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

  กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมอืในการบริหารงานในหนว่ยงานไม่ว่าจะ

เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรอืลดความ

เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่

กระทรวงการคลังประกาศให้ใชเ้ป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสอืสั่ง

การ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการ

ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรอืกฎเกณฑท์ี่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ 

นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานใน

ภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้าน

และสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็น

ช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่ง

อาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงาน

ทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของ

หนว่ยงานที่ก าหนดขึน้ และพัฒนาใหร้ะบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

 เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจงึได้ก าหนดกิจกรรมการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายในขึน้ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป

อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล

เสียหายด้านการเงนิหรอืด้านอื่นๆ ที่อาจมขีึน้ 

 2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่

ผูบ้ริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

 3.เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ

ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลเวียงสรวยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดนิว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 

 2. ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติ

ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3.การรวบรวมผลการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 

 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 

 5.น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพมากขึน้ 

 ๖.เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของ

หนว่ยงานและสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 กองคลัง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน 

ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 

 2.สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ

ทุจรติ โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 

 ๓. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 

 ๔. การเผยแพรร่ายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ 
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มิติที่ 4 

ล ำดับที่ 3 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

  มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนรว่ม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร

จึงมักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่

ปฏิบัติงานในองค์กรหรอืหนว่ยงาน เพื่อให้มปีระสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวยจึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ 

ดูแลการบริหารงานบุคคล เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลเวียง

สรวย ในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน สร้างความ

โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อใหป้ระชาชนมสี่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ

โปร่งใสและเป็นธรรม 

 2. เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การ

โอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขัน้เงินเดือน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ประชาชนมสี่วนรว่ม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ

บรรจุแต่งตั้ง   เทศบาลต าบลเวียงสรวยได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง

เคร่งครัด 

 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนภายในชุมชนทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบ่้าน 

 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

 - มีการตดิประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการ

แตง่ตัง้ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 

 

/- การบรรจุแต่งตั้งจะต้อง… 
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 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

เทศบาลต าบลเวียงสรวยก่อนการเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 

 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใน

การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่งของเทศบาลต าบลเวียงสรวยได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 

หนังสือสั่งการขอ้บังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน

ระดับ/การเลื่อนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 

 - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 

 - น าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 

 การเลื่อนขัน้เงินเดือน 

 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ

ทีเ่ทศบาลต าบลเวียงสรวยได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอ้บังคับที่

เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรอืแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑใ์ห้

บุคลากรทราบ 

 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ

พิจารณาการเลื่อนขั้นเงนิเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขัน้เงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ

พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความ

ดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ 

การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 

 - น าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 

 - นายกเทศมนตรีต าบลดอนตาลออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา

การเลื่อนขัน้เงินเดือน และมีการตดิประกาศผลการเลื่อนขัน้เงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยให้น าผลการ

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 

/๒. มีแนวทางในการปฏิบัติงาน… 
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๒. มีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารงานบุคคล

ตอ่สาธารณชนและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าว 
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มิติที่ 4 

ล ำดับที่ 4 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน ของเทศบาลต าบล

เวียงสรวย 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 การเบิกจ่ายเงินของเทศบาลต าบลเวียงสรวยเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เจ้าหนา้ที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพื่อ

เป็นรายจา่ย เบิกเงนิออกจากคลังของเทศบาลต าบลเวียงสรวยได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ

เทศบาลต าบลเวียงสรวยก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ

ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนสามารถมีส่วนรว่มในการตรวจสอบ  

 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัด

กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริหารงบประมาณของเทศบาลต าบลเวียงสรวย ส่งผลให้เกิด

การใชง้บประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณของ

เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

 2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายของเทศบาล

ต าบลเวียงสรวยต่อสาธารณชน 

4. เป้ำหมำย 

 ส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนรว่มในการตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 - รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

ประกาศการจัดซื้อ จัดจา้ง 

ประกาศก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจา้ง 

ประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 

รายรับ – รายจ่ายของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

 - มีการแตง่ตัง้กรรมการพจิารณางบประมาณ 

 

/- มีการแต่งตั้ง... 
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 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยก าหนดให้มีภาค

ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ 

 - เปิดโอกาสใหป้ระชาชนสอบถามขอ้สงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงนิ 

 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลเวียงสรวยให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น 

ทางเว็บไซต์ ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิน้ปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 กองคลัง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจา้ง รายรับ – รายจ่ายของเทศบาลต าบล

เวียงสรวยต่อสาธารณชนและมีช่องทางการให้ขอ้มูลดังกล่าวแก่ผู้รอ้งขอ 

 2. ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการด าเนินการโครงการ การรับจ่ายเงิน

ของเทศบาลต าบลเวียงสรวยท าให้เกิดความโปร่งใส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/มิติที่ 4… 
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มิติที่ 4 

ล ำดับที่ 5 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

  กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีสว่นร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวยยึดหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่า

ด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในกระบวนการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลเวียงสรวย โดยต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารการ

ด าเนินโครงการและการใช้งบประมาณ เพื่อส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหาร

ราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วน

ร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชน

เป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค ์

 1.เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง

ของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

 2.เพือ่สร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุใหแ้ก่ประชาชน 

 3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซือ้จัดจา้งทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซด์ และ

ที่ท าการเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

4. เป้ำหมำย 

 เผยแพร่ขอ้มูลการด าเนินการจัดซือ้จัดจา้งทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้

สังเกตการณ์ในขั้นตอนการจัดซือ้จัดจา้ง  

 6.2 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวข้องกับ

พัสดุ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจา้งทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผูเ้ข้าร่วมสังเกตการณ์ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจ

ในบทบาทหนา้ที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจา้งอย่างละเอียดและถูกต้อง 

 3. ประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการที่ส าคัญทุกขั้นตอนให้ประชาชนทราบ ผ่านทางเว็บ

ไซด์ และที่ท าการเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

/7. ระยะเวลาด าเนนิการ... 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช่งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 กองคลัง 

10. ผลลัพธ์ 

 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เกิดปัญหาการทุจริตการจัดซื้อ

จัดจา้งในเทศบาลต าบลเวียงสรวย 
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มิติที่ 4 

ล ำดับที่ 6 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

  โครงการส่งเสริมความรู้ดา้นกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา

เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 การบริหารจัดการของเทศบาลต าบลเวียงสรวยซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย 

ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงสรวยและผูบ้ริหาร

เทศบาลต าบลเวียงสรวยได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การ

ด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ 

ประสบการณ์ หรอืขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อ

กฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร

ท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ เทศบาล

ต าบลเวียงสรวย และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาของเทศบาลต าบลเวียงสรวยต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

ต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการ

บริหารงานของเทศบาลต าบลเวียงสรวย อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อเทศบาลต าบลเวียง

สรวย รวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงสรวยและผู้บริหารเทศบาลต าบลเวียงสรวยไม่ต้องเสี่ยงกับ

การกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 

 ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงสรวย เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการขัดกัน

ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับ

เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดท า

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิก เทศบาล

ต าบลเวียงสรวย 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงสรวยได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 
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 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงสรวย ให้มีความพร้อมในองค์

ความรูเ้กี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางการปฏิบัติหนา้ที่และบริหารราชการ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1. จัดท าโครงการ/แผนงาน  

 2. ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

 3. อบรมให้ความรูโ้ดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 

 4. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนนิการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 งานิตกิารและกิจการสภา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. การจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา

เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

 2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงสรวย มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่

เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหนา้ที่และบริหารราชการ 
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มิติที่ 4 

ล ำดับที่ 7 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวยซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา

ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิก

เทศบาลต าบลเวียงสรวยให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าในภารกิจการตรวจสอบการปฎิบัติงานของฝ่าย

บริหาร มคีวามรูใ้นข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตัง้กะทู้ และระเบียบกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง   

 การส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงสรวยให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

ฝ่ายบริหาร เป็นกลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่ง

อ านาจในการบริหาร     ปัจจุบันเทศบาลต าบลเวียงสรวยซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่

ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ

ด าเนนิงานต่างๆ ของเทศบาลต าบลเวียงสรวยให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนว 

ทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้เทศบาลต าบลเวียงสรวยมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วม

และมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาลต าบล

เวียงสรวยและลดการทุจริต 

 จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการ

ทุจรติ ส่งผลตอ่การพัฒนาองค์กร  

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลเวียง

สรวย 

4. เป้ำหมำย 

 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย 
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6. วิธีกำรด ำเนินงำน 

 1. จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกเทศบาลต าบลเวียงสรวยใช้ส าหรับการ

ประชุม 

 2. จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

และความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง  

 3. แต่งตั้งสมาชิกเทศบาลต าบลเวียงสรวยเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น 

การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การจัดท าแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลเวียง

สรวย 

7. ระยะเวลำด ำเนินงำน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 งานนิติการและกิจการสภา 

10. ผลลัพธ์ 

1. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงสรวยมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าที่ และ

สามารถปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้องไปตามระเบียบ กฎหมาย 

 2. สมาชิกเทศบาลต าบลเวียงสรวยสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม 

และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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มิติที่ 4 

ล ำดับที่ 8 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

  กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบันเป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต  เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตน

หรือพวกพ้องดีกว่าส่วนรวม  การยกย่องเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวก

ของนักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล  รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลด

น้อยถอยลง  และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณีก็

ละเลย เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจ

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์  ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบ

เศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่ างมี

ประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 

 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้

จัดท ากิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาค

ประชาชนรวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ   

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการตอ่ต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 

 2. ส่งเสริมการสรา้งชุมชนเฝา้ระวังการทุจริต 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ประชาชนในชุมชนของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 1.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ

ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท า

การ  เว็บไซต์ของหนว่ยงาน 

 2.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรม

ต่างๆ ของหน่วยงาน 

 3.ส่งเสริมให้มีการจัดตัง้ชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหนว่ยงานของรัฐ 
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 4.สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต     

 5.เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ

บริหารงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 งานนิติการและกิจการสภา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อ

ประชาสัมพันธ์ของหนว่ยงาน อย่างนอ้ย 3 แหง่ 

 2. มีชุมชนเฝา้ระวังการทุจริตเกิดขึ้น 
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มิติที่ 4 

ล ำดับที่ 9 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

  กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อตอ่ต้านการทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของ

ประเทศ  กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจรติอย่างจรงิจังและต่อเนื่อง  ส่งเสริมการ

มสี่วนรว่มของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต 

 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมใน

การป้องกันการทุจริต ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต  เทศบาลต าบลเวียงสรวยจึงได้จัดท ากิจกรรม

บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต เพื่อร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม 

สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการ

ทุจรติอย่างเข้มแข็งต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมใน

การตอ่ต้านทุจริต 

 2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่าง

เข้มแข็ง 

4. เป้ำหมำย 

 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลเวียง

สรวย 

5. สถำนที่ด ำเนินกำร 

 เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

6. วิธีด ำเนินงำน 

 1. จัดตัง้คณะท างานเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริตจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

รัฐวิสาหกิจ สถานศกึษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

 2. ก าหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริตร่วมกับภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศกึษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

 3. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมใน

การตอ่ต้านทุจริตให้บุคลากรในหนว่ยงานของตน และประชาชน 
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5. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตาม

แนวทาง แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 6. สรุปรายงานผลตอ่ผูบ้ริหาร และเผยแพร่รายงานผลตอ่สาธารณชน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 งานนิติการและกิจการสภา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสรา้งค่านิยมในการตอ่ต้านทุจริต 

 2. เกิดเครือขา่ยและความรว่มมอืกับทุกภาคส่วนในการตอ่ต้านการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  




