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ค าน า 
 

   การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้างโดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง 
การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานใน
ภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐก าหนดมาตรการหรือแนว
ทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้  

เทศบาลต าบลเมืองงายได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี  
(พ.ศ.2560-2564) เพ่ือมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต” ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดย
ประกาศใช้เมื่อ 19 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นมา อนึ่ง การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 
ปี  (พ.ศ .2560 -2564) จะสิ้ นสุดในปี  พ.ศ.2564ส านักงาน ป.ป.ช.  ประจ าจั งหวัด เชียงใหม่  
จึงแจ้งให้เทศบาลต าบลเมืองงายด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (เพ่ิมเติม) ในปี  
พ.ศ. 2565 พร้อมน ารายละเอียดโครงการเข้าระบบ e-PlanNACC และรายผลการด าเนินโครงการต่อเนื่อง
จากปี พ.ศ.2564ตามหนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ปช 0040(ชม)/1152 ลงวันที่ 4 
สิงหาคม 2564 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

   ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลต าบลเมืองงาย 
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 25๖๑–๒๕๖5) เพ่ิมเติม ของเทศบาลต าบลเมืองงาย ขึ้น 
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  และ
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลต าบลเมืองงาย ให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม 
วิสัยทัศน์ก าหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตาม ค าสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย  
 
 
 
 
 
 
 

งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 
เทศบาลต าบลเมืองงาย 
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ส่วนที ่1 
บทน า 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
   การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
   การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แตใ่นทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
   ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
    1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลังส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
   3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
   4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
   5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
   6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
   7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลทอ้งถิ่น 
   สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้ 
   1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เปน็อีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
   2) ส่ิงจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 
   3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 
   4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ไดแ้ก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิ์ในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด  ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
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   5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม้เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นนอยู่ที่ดีขึ้น ท า
ให้เจ้าหน้าที่ตอ้งแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิ้เศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
   6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 
   7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 บัญญัติให้มีการกระจายอ านาจสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยวางหลักให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยรูปแบบในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ค านึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและความสามารถในการปกครองตนเอง อีกทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท า “บริการสาธารณะ” และ “กิจกรรมสาธารณะ” 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให้การบริหารราชการซึ่งรวมถึงการบริ
หาราชการส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดย
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นองค์กรหลักที่บริหารราชการแผ่นดินในการจัดการบริการ
สาธารณะและแก้ไขปัญหาระดับท้องถิ่น อย่างไรก็ตามการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บางส่วนยังมีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางท่ีเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้
ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะ 
ทวีความรุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของ
ชาติ เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจาก
เกิดข้ึนทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไมว่่าจะเปน็ภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตาม
สื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อ
ระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลใน
เชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index–CPI) ซึ่ง
เป็นเครื่องมือที่ ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่ งใสนานาชาติ 
(Transparency International–IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555–2558 อยู่ที่ 35-
38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็น
อันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของ
ประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถ
สะทอ้นให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยูใ่นระดับสูง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2560
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แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การปอูงกันการทุจริต ไมว่่าจะเปน็ การเปน็ประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่
ลดน้อยถอยลง  

สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปญัหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทย
บางส่วนมองว่าการทุจริตคอรร์ัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับไดว้่าเป็นปัญหาที่ฝั่งรากลึกในสังคมไทยมา
ตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการ
ท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความ
พยายามที่ไดก้ลา่วมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

 

   ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่ม
จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติ   มิชอบ โดยได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างสังคมท่ีไมท่นต่อการทุจริต 
   ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
   ยุทธศาสตร์ที ่3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
   ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
   ยุทธศาสตร์ที ่5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
   ยุทธศาสตร์ที ่6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ และต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหาที่ได้สร้างความขม
ขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริตของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นบางส่วนให้เหือดหายไป และหากว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืนๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่
คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
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เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันการทุจริตตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจ านงทาง
การเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม และเพ่ือให้การ
ด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เทศบาล
ต าบลเมืองงายจึงไดต้ระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรม
สุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนทางการ
ขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเปูาหมายของการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง   
 

3. วิสัยทัศน์ (Vision)  
   “ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

4. พันธกิจ (Mission)   
   1. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาล 
ต าบลเมืองงาย ยึดหลักธรรมาภิบาล  
   2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลเมืองงาย  
   3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
   4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลเมืองงาย ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
   5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลต าบลเมืองงายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
 

5. วัตถุประสงคข์องการจัดท าแผน 
   1. เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลเมืองงาย 
   2. เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุาย
การเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองงายรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
   3. เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลเมืองงายเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี  
   4. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม และตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหารกิจการ
ของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
   5. เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขา่ยในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
6. เป้าหมาย 
   1. ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองงาย
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก และความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  
การขัดกันแหง่ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
    2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของขา้ราชการ 
   3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
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   4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล
เมืองงาย ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถว่งดุลการใช้อ านาจอยา่งเหมาะสม 
   5. เทศบาลต าบลเมืองงาย มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

7. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
   1. ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองงาย
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น มีจิตส านึกรักทอ้งถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต จากการปลูกฝั่งหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถน ามาประยุกตใ์ช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
   2. เทศบาลต าบลเมืองงายสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
   3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่รว่มคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูา
ระวังการทุจริต 
   4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลเมืองงายทั้งจากภายในและภายนอก องค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการ
ทุจริต 
   5. เทศบาลต าบลเมืองงาย มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรต้นแบบ ด้านการปูองกัน
การทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการ
เฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม 
เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชยีงใหม่ 

 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ของเทศบาลต าบลเมืองงายมี

กรอบในการจัดท าในภาพรวมแยกเป็นรายมิติได้ดังนี้ 

1. มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง

ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.2. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 1.3.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
 1.3.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านทุจริต 
 1.3.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

2. มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

  2.1. แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

  2.2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
   2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม  
ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
   2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
   2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชน เพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
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  2.3. มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
   2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการ และในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ ง  อนุญาต อนุมัติ  
ปฏิบัติราชการแทน หรือการด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2.4. การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/ บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ ์
   2.4.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
   2.4.2 ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
   2.4.3 ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.5. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต    
   2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณี
มีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

3. มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

  3.1. จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกข้ันตอน 
   3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
   3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบและตรวจสอบได้ 
   3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

  3.2. การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ของประชาชน 
   3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่
และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
   3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
   3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ได้
ทราบถึงการได้รบัเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ 
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3.3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
 3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4. มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  4.1. มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 
   4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
   4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในโดยด าเนินการให้มีการจัดท า
แผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

  4.2. การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
   4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
   4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 
การรับ – จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
   4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

  4.3. การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
   4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
   4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝุายบริหารตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝุฝุายใด 

  4.4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 
   4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝูาระวังการทุจริต 
   4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ของเทศบาลต าบลเมืองงายมี
รายละเอียดดังนี้ 

 

มิติที่ 1 ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
สั ง ค ม ที่ ไ ม่
ท น ต่ อ ก า ร
ทุจริต 

1.1.การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น 
-โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 

- - - - -  

-โครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในการปูองกัน
การทุจริตของเทศบาลต าบล
เมืองงาย 

- - - - -  

-โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บร ม เ พื่ อ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรส าหรับผู้บริหาร 
ส ม า ชิ ก ส ภ า  พ นั ก ง า น
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
-ม า ต ร ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ปฏิบั ติ ง านตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลต าบล
เมืองงาย 

- - - - -  

-มาตรการเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต 

- - - - -  

-โ ค ร งก า รฝึ ก อบ ร มก า ร
จัดการความรู้ในการพัฒนา
อ ง ค์ ก ร  ( KM) เ พื่ อ เ พิ่ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร, 
ส ม า ชิ ก ส ภ า ,  พ นั ก ง า น
เ ท ศ บ า ล ,  พ นั ก ง า น ค รู
เทศบาล, ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
-มาตรการจัดท า คู่มือการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของเทศบาลต าบลเมืองงาย 

- - - - -  

-กิ จกรรมให้ความรู้ เ รื่ อ ง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
พ นั ก ง า น เ ท ศ บ า ล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง 

- - - - -  
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มิติที่ 1  ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
สั ง ค ม ที่ ไ ม่
ท น ต่ อ ก า ร
ทุจริต 

1.2.การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 
 

1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการปูองกันการ
ทุจริตของเทศบาลต าบล
เมืองงาย 

- - - - -  

1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
-โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษทางอากาศ 

5,000 5,000 5,000 5,000 10,000  

-กิจกรรม การปูองกันและ
ลดภาวะโลกร้อน  

5,000 5,000 5,000 5,000 10,000  

-โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพ
เสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  

-โครงการบูรณาการปูองกัน
และควบคุมไฟปุา  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  

1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
-โ ค ร งก า ร  รั ก น้ า  รั ก ปุ า 
รักษาแผ่นดิน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  

-โครงการท้องถิ่นงาม 3 ส 
(สะอาด สวยงาม สุขภาพดี) 

5,000 5,000 5,000 5,000 15,000  

1.3.การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 
 

1.3.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
- กิจกรรมโตไปไม่โกง -  - - - -  
1.3.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านทุจริต 
-โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  

1.3.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
- กิจกรรม หนูน้อย 
จิตสาธารณะ 
 

-  - - - -  

มิติที่ 1                                รวม จ านวน 18  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จาก 15 
โครงการ 
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มิติที่ 2 ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2.การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้อง กันการ
ทุจริต 

2.1.แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

2.1.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
- กิจกรรม ประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
เทศบาลต าบลเมืองงาย 

- - - - -  

2.2. มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
-มาตรการ การสร้างความ
โป ร่ง ใสในการบริหารงาน
บุคคล(ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

- - - - -  

- มาตรการ การออกค าสั่ ง
ม อ บ ห ม า ย ข อ ง น า ย ก 
เทศมนตรีต าบลเมืองงาย , 
ปลัดเทศบาลต าบลเมืองงาย 
และหัวหน้าส่วนราชการ 

- - - - -  

-กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

- - - - -  

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
-กิจกรรมการควบคุมการเบิก
จ่ า ย เ งิ นต าม เทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

- - - - -  

-กิจกรรมการสร้ า งความ
โปร่ งใสในการใช้จ่ ายเงิน
งบประมาณ  

- - - - -  

-โ ค รง ก าร เ ผยแพ ร่ ข้ อ มู ล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง 

- - - - -  

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
-มาตรการ การยกระดับ
คุณภาพการบริกาประชาชน 

- - - - -  

2.3. มาตรการการใช้
ดุ ล ย พิ นิ จ แ ล ะ ใ ช้
อ านาจหน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน รายละเอียดที่
เกี่ยวข้องแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการ และในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-กิจกรรม การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

- - - - -  

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการ
ด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-มาตรการ การมอบอ านาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

- - - - -  

-มาตรการ การมอบอ านาจของ
นายก เทศมนตรีต าบลเมืองงาย 

- - - - -  

-มาตรการ การออกค าสั่ ง
ม อ บ ห ม า ย ข อ ง น า ย ก 
เทศมนตรี  ปลัด เทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ 

- - - - -  
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มิติที่ 2 ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2.การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้อง กันการ
ทุจริต 

2.4. การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/ บุคคล
ในการด าเนินกิจการ 
การประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
-กิจกรรม พ่อดีเด่น - - - - -  
-กิจกรรม แม่ดีเด่น - - - - -  
-กิจกรรมเชิดชูบุคคลต้นแบบ - - - - -  
-กิจกรรมเชิดชูหน่วยงาน
ต้นแบบ 

- - - - -  

-โครงการจัดงานนิทรรศการ
แสดงผลงานและพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาของ ศพด.สังกัด
เทศบาลต าบลเมืองงาย 

12,000 12,000 12,000 12,000 20,000  

2.4.2 ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
- กิจกรรม Big cleaning day  - - - - 10,000  
2.4.3 ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคล
ด ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- - - - -  

2.5. มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบ หรือ
รับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต    

2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  
มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
- มาตรการ“จัดท าข้อตกลง 
การปฏิบัติราชการ” 

- - - - -  

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- โครงการจัดท าแผนปฏิบัติ
การปูองกันการทุจริต 

- - - - -  

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
-ม า ต ร ก า ร “ แ ต่ ง ตั้ ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 

- - - - -  

-ม า ต ร ก า ร  “ ด า เ นิ น ก า ร
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลเมืองงาย ว่าทุจริตและ
ปฏิบัติ ราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ” 

- - - - -  

มิติที่ 2                                รวม จ านวน 23  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จาก 18 
โครงการ 
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มิติที่ 3 ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3 . ก า ร
ส่ ง เ ส ริ ม
บทบาทและ
ก า ร มี ส่ ว น
ร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1.จัดให้มีและเผยแพร่
ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ใ น
ช่ อ ง ท า ง ที่ เ ป็ น ก า ร
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ
ร า ช ก า รต ามอ า น า จ
ห น้ า ที่ ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
-กิ จกรรม  ปรั บปรุ ง ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล  
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- - - - -  

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
-จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลเมืองงาย 

- - - - -  

-กิจกรรม อบรมให้ความรู้
ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 

- - - - -  

- มาตรการ“เผยแพร่ข้อมูล
ข่ า ว ส า ร ท่ี ส า คั ญ แ ล ะ
หลากหลาย 

- - - - -  

- กิ จกรรม  การ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้าน การเงิน 
การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน
ของเทศบาล และการรับ
เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ย น เ กี่ ย ว กั บ
การเงินการคลัง 

- - - - -  

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน 
- มาตรการการจัดให้มีช่องทาง
ที่ ป ร ะ ช า ช น เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
ข่าวสารของ ทต.เมืองงาย  

- - - - -  

-กิ จ ก ร รม  กา รจั ดท า สื่ อ
ป ร ะชาสั มพั น ธ์ เ ผ ยแพร่
ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ข อ ง ท า ง
ราชการ 

- - - - -  

3.2. การรับฟังความ
คิ ด เ ห็ น  การ รั บแล ะ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนนิกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชน
ในท้องถิ่น 
-กิจกรรม การด าเนินงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ
เทศบาลต าบลเมืองงาย 

- - - - -  

-โครงการเทศบาลสัญจร 5,000 5,000 5,000 5,000 15,000  
 

-โครงการให้บริการรับลง 
ทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบ้ียยังชีพ
แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ 

- - - - -  
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มิติที่ 3 ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3 . ก า ร
ส่ ง เ ส ริ ม
บทบาทและ
ก า ร มี ส่ ว น
ร่วมของภาค
ประชาชน 

3.2. การรับฟังความ
คิ ด เ ห็ น  การ รั บแล ะ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ของประชาชน 
(ต่อ) 
 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนนิกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชน
ในท้องถิ่น (ต่อ) 
-โครงการให้บริการตรวจสอบ
สถานะการด ารงชีวิตของผู้มี
สิทธิ์รับเงินสงเคราะห์เพ่ือการ
ยังชีพของผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ปุวยเอดส์ 

- - - - -  

-โครงการออกให้บริการจ่าย
เบี้ยยังชีพแก่ผู้สู งอายุ คน
พิการ และผู้ปุวยเอดส์ 

- - - - -  

-โครงการเสียภาษีร่วมกัน
สร้างสรรค์ชุมชนสู่สังคมท่ี
ยั่งยืน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  

-โ ค ร ง ก า ร ปู อ ง กั น แ ล ะ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

70,000 70,000 70,000 70,000 -  

-โครงการปูองกันและควบคุม
โรคที่มียุงลายเป็นพาหะ 

- - - - 50,000  

-โ ค ร ง ก า ร ปู อ ง กั น แ ล ะ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

30,000 30,000 30,000 30,000 45,000  

-โครงการคัดแยกขยะโดย
ชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 -  

- โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน “เมือง
งายสะอาด” 

- - - - 400,000  

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
- มาตรการ ก าหนดช่องทาง
การร้องเรียน/ ร้องทุกข์/ 
ศูนย์บริการประชาชน เพื่อ
บริการประชาชน 

- - - - -  

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ 
-กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้ อ เ ท็จจริ ง ให้ 
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 

- - - - -  
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มิติที่ 3 ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3 . ก า ร
ส่ ง เ ส ริ ม
บทบาทและ
ก า ร มี ส่ ว น
ร่วมของภาค
ประชาชน 

3.3. การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บ ริ ห า ร กิ จก า รขอ ง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
-มาตรการ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนา ทต.เมืองงาย 

- - - - -  

-โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ภายใต้การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชารัฐ  

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  

3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
- มาตรการให้ประชาชนเข้า
ร่ วมสั ง เกตการณ์ ในการ
จัดหาพัสดุ 

- - - - -  

3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
-กิจกรรม การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีของเทศบาล
ต าบลเมืองงาย 

- - - - -  

มิติที่ 3                                รวม จ านวน   24  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จาก 20 
โครงการ 
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มิติที่ 4 ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4 . ก า ร
เส ริ มส ร้ า ง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ต ร ว จส อ บ
กา ร ปฏิ บั ติ
ราชการของ
อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง
ส่วนท้องถิ่น 

4 . 1 .  มี ก า รจั ด ว า ง
ระบบและรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 
 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
-กิจกรรม การจัดท ารายงาน
การควบคุมภายในและการ
ติ ด ต า มปร ะ เ มิ นผ ล ก า ร
ควบคุมภายใน 

- - - - -  

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในโดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยงและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
- กิจกรรม การจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี 

- - - - -  

4.2. การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่ วมต รวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 
 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง 
โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
-มาตรการการเปิดเผยข้อมูล
ข่ า ว ส า ร /  แ น วทา ง ก า ร
บริหารงานบุคคล 

- - - - -  

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ – จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
-กิจกรรม การรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

- - - - -  

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
- กิจกรรม แต่งตั้งตัวแทน
ป ร ะ ช า ค ม เ ข้ า ร่ ว ม เ ป็ น
คณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง 

- - - - -  

4 . 3 .  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
-โครงการอบรมให้ความรู้
ด้ า น ร ะ เ บี ยบ  ก ฎ ห ม า ย
ท้องถิ่ น แก่ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

- - - - -  

-กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น (การเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง 
ๆ) 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารตามกระบวนการและ
วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝุฝุายใด 
-กิจกรรม ส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝุายบริหาร 
 

- - - - -  
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มิติที่ 4 ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4 . ก า ร
เส ริ มส ร้ า ง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ต ร ว จส อ บ
กา ร ปฏิ บั ติ
ราชการของ
อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง
ส่วนท้องถิ่น 

4.4. เสริมพลังการมี
ส่ วนร่วมของชุมชน 
(Community)  แ ล ะ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
-มาตรการ การเฝูาระวังการ
คอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 

- - - - -  

-กิ จ ก ร ร ม  ก า ร ติ ด ปู า ย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต 

- - - - -  

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
-โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนการสร้ า งความ
ปรองดองและสมานฉันท์ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  

-โครงการปกปูองและเทิดทูน
สถาบันส าคัญของชาต ิ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  

  -กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย - - - - -  
มิติที่ 4                                รวม จ านวน   13  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จาก 9 

โครงการ 
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ส่วนที ่3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
   โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤต
ของโลกที่มากับกระแสโลกาภิวัฒน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่ง
ไดร้ับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ไดร้ับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และตอ่ประเทศชาติ 
   คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
คุณธรรม ในองคก์รเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
   จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดเพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้บุคลากรในหน่วยงานเทศบาลต าบลเมืองงายทุกคน มีคุณธรรม
จริยธรรม เขา้ใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
   3.2 เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานเทศบาลต าบลเมืองงายทุกคน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และ
พัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ 
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท า
ความด ีรู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์รว่มกัน 
   3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลต าบลเมืองงายในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
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5. พื้นที่ด าเนินการ  
   เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
   จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบง่เปน็ 3 แนวทางคือ 
   6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล
บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที ่
   6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ 
แบง่ปันและเห็นคุณคา่ของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
หรือท าบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ เป็นต้น 
   6.3 การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรมในวันส าคัญทางพุทธศาสนา และบ าเพ็ญ
ประโยชน์ ณ วัดต่าง ๆ 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน  
   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 
8. งบประมาณด าเนินการ   
   ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
   ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์ 
   10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและ
น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
   10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที ่ไดร้ับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึก
ร่วมในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้
และเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
   10.3 สร้างภาพลักษณท์ี่ดีขององคก์ร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
ล าดับที่ 2  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                   โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กร เป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่ความส าเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้น ๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มี
ความเจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใด ๆ แล้ว ย่อม
สามารถแสดงบทบาทนัน้ ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้าม หากบุคลากรในองค์กรด้อย
ความสามารถไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ ด้อย
พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้านอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ  
และประสบการณ์การท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต  และมีจรรยาบรรณ 
ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่และ
บทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อ
หน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการ หรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว 
ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น       มีความโปร่งใสมีการปูองกันการ
ทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้จัดโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ตลอดทั้ง
ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีค วาม
พอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการ
ท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
  3.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
  3.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างานต่อ
เพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ และต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
  3.4 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่บุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
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4. กลุ่มเป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด ที่จะด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
  6.2 จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ  เสนอขอ
อนุมัติด าเนินการต่อผู้บริหาร 
  6.3 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
   6.4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 
  6.5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่าง
แท้จิรง และน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
  10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตได้อย่างมีสติ 
  10.3 ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจต
คติต่อองค์กรต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
ล าดับที่ 3  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรส าหรับผู้บริหารฯ , 
สมาชิกสภาเทศบาล , พนักงานเทศบาล , ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ด้วยเทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ในการบริหารและบริการ
สาธารณะตามกฎหมาย เพ่ือตอบสนองความต้องการและท าให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ดังนั้น ผู้บริหาร และบุคลากร
ของเทศบาล จ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ บทบาท อ านาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นท่ี ต่อไป 
   จากหลักการดังกล่าวข้างต้น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีความรู้ความ
เข้าใจ และทักษะการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งพัฒนาวิสัยทัศน์ และประสิทธิภาพการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล ให้สามารถน าแนวทางไปปฏิบัติราชการ ดังนั้น เทศบาลต าบลเมือง
งาย จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา
เทศบาลฯ, พนักงานเทศบาลฯ, ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือมุ่งเน้นการบริหารและการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และมีความสอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
รัฐบาล ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเป็นหลักในการปฏิบัติงานควบคู่กับการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ
เจริญก้าวหน้า  
๓. วัตถุประสงค์ 
   ๓.๑ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และพัฒนาบุคลากรของเทศบาลฯ ให้ด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   ๓.๒ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
ก่อให้เกิดการพัฒนาและเกิดการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ    
   ๓.๓ เพ่ือให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้น เกิดความรัก ความสามัคคี มีการพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ อันจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าในหน่วยงาน 
   ๓.๔ เพ่ือให้บุคลากรภายในองค์กรมีคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน 
   ๓.๕ เพ่ือน าความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการ
ประชาชน     
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการต่อผู้บริหาร 
  6.2 จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรม 
  6.3 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานเทศบาลต าบลเมืองงาย เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการฯ 
   6.4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ โดยการจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะ
ผู้บริหาร, สมาชิกสภา, พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลเมืองงาย ซึ่งมี
สาระในวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการส่วนท้องถิ่น โดยวิทยากร จากส านักงานส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
  6.5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ   
   จ านวน 100,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ    
   ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 บุคลากรในองค์กรมีความรู้และเกิดการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
   10.2 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน  และการให้บริการของเทศบาล 
ต าบลเมืองงาย  
   10.3 ก่อให้เกิดความสามัคคีในองค์กร โดยน าหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาช่วยพัฒนาได้
ในด้านต่าง ๆ และมีจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวล
จริยธรรม 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
ล าดับที่ 4  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
2. หลักการและเหตุผล 

 ตามที่เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลเมืองงาย
โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ก าหนดให้พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและ
ประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต 
และรับผิดชอบ, ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,  ยืน
หยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่
เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,  มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ , ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้
ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือ
รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละ เว้นจากการแสวงหา
ประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่ง
เทศบาลต าบลเมืองงาย ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดย
อนุโลม 

 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 
เทศบาลต าบลเมืองงายได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบล
เมืองงาย” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร
และระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลเมืองงาย เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
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  3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้
อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อ
ประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ 
  3.5 เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
  1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลเมืองงายเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
พนักงานทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลเมืองงาย เปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชน ให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตาม ตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ    
   ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลต าบลเมืองงาย ซึ่งเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส  มี
มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม    
  10.2 ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดการยอมรับ และมีความเชื่อถือในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในหน่วยงานของเทศบาลต าบลเมืองงายในด้านการให้บริการหรือการติดต่อราชการ
ต่างๆ   
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
ล าดับที่ 5  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 25๖๐ –
256๔) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน    ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น 
เทศบาลต าบลเมืองงายจึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้นสู่การปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานจ้าง 
  3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานจ้าง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ข้อมูล/องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการ
ต่อต้านการทุจริต สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก 
  6.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่าง ๆ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ   
   ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

ล าดับที่ 6   
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการฝึกอบรมการจัดการความรู้ในการพัฒนาองค์กร (KM) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ     ใน
การปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล, พนักงานครูเทศบาล, ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลเมืองงาย 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี  
พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ก าหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะ      
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง 
ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการภายในสังกัด
ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  
   การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในของหน่วยงาน เป็นการน าความรู้มาใช้พัฒนา   ขีด
ความสามารถของหน่วยงานให้ได้มากท่ีสุด โดยมีกระบวนการในการสรรหาความรู้เพ่ือถ่ายทอดและแบ่งปันไป
ยังบุคลากรเปูาหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือพัฒนางานให้มีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ ยิ่งขึ้น พัฒนา
คนหรือผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาฐานความรู้ของหน่วยงาน  
   เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมการจัดการความรู้ในการพัฒนาองค์กร 
(KM) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล,  
พนักงานครูเทศบาล, ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลเมืองงาย เพ่ือน ากระบวนการ
จัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายและบังเกิดผลต่อการปฏิบัติงาน
ด้านพัฒนาหน่วยงาน ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ที่ไปฝึกอบรมหรือประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และปลุกจิตส านึกในการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ทุกขั้นตอน
กระบวนงาน   

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลเมืองงาย ตระหนักถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ของการจัดการความรู้ 
   3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีทักษะการบริหารการจัดการความรู้ในด้านการถ่ายทอดความรู้
อย่างเป็นระบบ 
   3.3 เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบของบุคลากร
ทุกคนในสังกัดเทศบาลต าบลเมืองงาย 
   3.4 เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้มาพัฒนาให้เป็นระบบและเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ถูกต้อง ชัดเจน ให้
ทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ รู้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงานได้จริง 
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   3.5 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในสังกัดเทศบาลต าบลเมืองงาย ได้มีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม ที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความส าคัญและเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เป็นการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน
หน่วยงานราชการ โดยการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับจากการไปฝึกอบรม หรือประชุมชี้แนว
ทางการปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ  
   3.6 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของพนักงานเทศบาลและ
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลเมืองงาย  
  3.7 เพ่ือเสริมสร้างให้พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ มีจิตส านึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคงและรู้จักความหมาย
ของผลประโยชน์ทับซ้อน ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใส
สะอาด เพ่ือสนองนโยบายในการบริหารงานราชการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 
   3.8 เพ่ือหาแนวทางในการประสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรใน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต น าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับองค์การในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้มีความเจริญก้าวหน้าและม่ันคง โดยผ่านเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการต่อผู้บริหาร 
   6.2 ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเปูาหมายได้รับทราบและเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ 
   6.3 ด าเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการฯ    
  6.4 รายงานผลการด าเนินงานฯ ให้นายกเทศมนตรีฯ ทราบ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ   
   จ านวน 15,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ    
   ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.๑ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในหน่วยงาน 
   10.2 ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะในการบริหารการจัดการความรู้ 
   10.3 ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ เพ่ือการจัดการความรู้ในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ 
   10.4 ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ที่ได้รับในการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่น น าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้จากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในการ
จัดการเรียนรู้ของหน่วยงาน   
   10.5 หน่วยงานให้ความส าคัญกับการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ปลอดการทุจริต 
ให้บริการด้วยความเป็นธรรม ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ล าดับที่ 7   
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการ การจัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มี
กฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
  เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใช้เป็น
กลไกส าคัญที่จะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ 
จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลเมืองงายขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจลดระดับ
การทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนและน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างาน 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรมีคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลเมืองงายเพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
  6.2 จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  6.3 แจกจ่ายให้บุคลากรทุกคนของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
    ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ล าดับที่ 8 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้ง
เจตนาหรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้ เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ 
และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ เช่น การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ทั้งนี้ หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่บุคลากรในเทศบาลต าบลเมืองงาย เพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ    จึงได้จัดกิจกรรม
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาล เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดย
ยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ เทศบาลต าบลเมืองงายมีจิตส านึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลเมืองงาย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
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6. วิธีด าเนินการ 
  จัดประชุมประจ าเดือนและให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ    
   ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด 
  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ผลลัพธ์ 
  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.2. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่ 9 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
2. หลักการและเหตุผล 
  การปูองกันการทุจริตนับเป็นเรื่องส าคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามการทุจริตเพราะเป็นการดับ
ปัญหาที่สาเหตุ ซึ่งหากปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะสร้างปัญหาสร้างความเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติ ต้อง
ยอมรับกันว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหาและข่าวสารการทุจริตที่เผยแพร่ใน
สื่อต่างๆ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยหลาย
ประการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลเมืองงายจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  3.๑ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริตให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
  3.๒.เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบและผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากปัญหาการทุจริต ลดโอกาส สิ่งจูงใจ ในการใช้อ านาจหน้าที่ของตนไปในทางท่ีไม่ชอบ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้รับการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริตมีความตระหนักต่อหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้น 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปูองกันการทุจริต   

6.2 จัดบรรยายเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในการปูองกันการทุจริตให้แก่ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ   
   งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริต 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.2. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

ล าดับที่ 10 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับผลกระทบ ประสบกับปัญหาหมอกควัน
และมลพิษทางอากาศ มีรายงานการพบปริมาณฝุุนละอองขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ
พีเอ็ม 10 (PM 10) ซึ่งมีค่าสูงกว่าระดับมาตรฐานคุณภาพทางอากาศของประเทศไทย ที่ก าหนดไว้  ค่าเฉลี่ยที่ 
120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร   
    สาเหตุส าคัญของปัญหาหมอกควันมลพิษทางอากาศก็คือ การเผาในที่โล่ง ซึ่งเกิดจากหลาย
แหล่งที่ส าคัญได้แก่ ไฟปุา การเผาเศษวัสดุพืช เศษใบไม้ ตอซังเข้าโพดและฟางข้าวเพ่ือเตรียมดินส าหรับการ
เพาะปลูก การเผาวัชพืชในที่ซึ่งถูกทิ้งให้รกร้างว่างเปล่าและริมถนน การเผาขยะของชุมชน  มลพิษจาก
ยวดยานพาหนะ และมลพิษจากการก่อสร้าง และยังรวมหมอกควันข้ามแดนจากการเผาในที่โล่งในประเทศ
เพ่ือนบ้าน 
   อ าเภอเชียงดาว มักจะพบการเผาพ้ืนที่เกษตรกรรม การเผาในที่โล่งช่วงปลายฤดูหนาวก่อน
เข้าสู่ฤดูร้อน และช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่มีการเผาในที่โล่งมากที่สุด รวมทั้งเขตพ้ืนที่ของ
เทศบาลต าบลเมืองงายที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ มีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคมาตลอดอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือลดผลกระทบต่อประชาชน, ชุมชนในพ้ืนที่และรวมทั้งผลกระทบด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
     เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการปูองกันมลพิษจากหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่บรรลุวัตถุประสงค์
ของการเกิดมลพิษทางอากาศ เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้จัดท าโครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
จากหมอกควัน หรือระงับการเผาด้วยวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการปูองกันและแก้ไขมลพิษจากหมอกควัน และยัง
ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วย  
3. วัตถุประสงค ์
            3.1 เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงพิษภัยที่เกิดจากไฟปุา 
            3.2 เพ่ือปูองกันการเกิดมลพิษทางอากาศ และการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟปุา 
            3.3 เพ่ือช่วยให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงายได้แสดงพลังในการลดปัญหาการ 
เกิดปัญหาหมอกควัน 
            3.4 เพ่ือให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการหยุดเผาปุา 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย มีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษทาง
อากาศ  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
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6. วิธีด าเนินการ 
     6.1 ท าแผนงาน/โครงการเพ่ือแก้ปัญหามลพิษ หมอกควันน าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
   6.2 ส ารวจแหล่งเสี่ยงก าเนิดการเผาไหม้พ้ืนที่เกษตรกร แหล่งรกร้าง ว่างเปล่าและริมถนน 
   6.3  จัดท าปูายรณรงค์ลดการเผาปุาและพ้ืนที่การเกษตร ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการ   
ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน 
   6.4 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สื่อสารในหลายด้าน การรณรงค์ 
   6.5 ประสานพ้ืนที่เขตใกล้เคียงกับเทศบาลต าบลเมืองงาย เพ่ือการบูรณาการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑–25๖5)  
8. งบประมาณด าเนินการ  
   จ านวน 10,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ   
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 ปัญหามลพิษหมอกควันลดลง 
    10.2 ประชาชนเล็งเห็นพิษภัยที่เกิดจากการเผาปุา 
    10.3 ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการปูองกันการเกิดมลพิษทางอากาศ 
    10.4 ประชาชนช่วยกันปลูกจิตส านึกให้กับลูกหลานเห็นถึ งความส าคัญในการรักษา
สิ่งแวดล้อมและไม่เผาปุา 
    10.5 เกิดการท างานแบบบูรณการระหว่างหน่วยงานในพื้นท่ี 
   10.6 เกิดความสามัคคีในชุมชน  
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.2. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

ล าดับที่ 11 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   กิจกรรม การปูองกันและลดภาวะโลกร้อน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   เนื่องจากปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นปัญหาที่ควรเร่งแก้ไข เพราะ
เกิดผลกระทบกับคนทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่แปรปรวน   เป็น
ปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน น้ าแข็งขั้วโลกเหนือก็ละลายอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดจาก
ภาวะโลกร้อน และปัจจัยหลักที่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน นั่นก็คือ “มนุษย์” ที่เป็นต้นเหตุที่ท าให้เกิดภาวะโลก
ร้อน มนุษย์ใช้พลังงาน ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง ฟุุมเฟือย การด าเนินชีวิตส่วนใหญ่  ไม่ว่าจะ  
ใช้พาหนะ ใช้ไฟฟูา ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การตัดไม้ท าลายปุาถือว่าท าลายก๊าซ
ออกซิเจน ท าให้สิ่งแวดล้อมเสียสมดุล ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาไกลตัวและเป็นปัญหาที่มนุษย์ทุกคนที่ควรจะ
หาแนวทางปูองกันและแก้ไข  
3. วัตถุประสงค ์ 
    3.1 เพ่ือให้ประชาชนในเขตอ าเภอเชียงดาวตระหนักถึงสาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อน  
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนในเขตอ าเภอเชียงดาวสามารถหาแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาที่
เกิดจากภาวะโลกร้อนได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย มีส่วนร่วมในการปูองกันและลดภาวะโลกร้อน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 น าเสนอโครงการเพื่อการพิจารณาอนุมัติ 
   6.2 จัดหาวัสดุ และอุปกรณ์เพ่ือด าเนินกิจกรรม 
   6.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
   6.4 ด าเนินกิจกรรมเดินรณรงค์และจัดท าปูายประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ 
   6.5 สรุปผลการด าเนินการและเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณด าเนินการ  
   จ านวน 10,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ   
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 ประชาชนในเขตอ าเภอเชียงดาวตระหนักถึงสาเหตุและผลกระทบที่เกิด จากภาวะโลกร้อน  
   10.2 ประชาชนสามารถหาแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภาวะโลกร้อนได้ 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.2. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

ล าดับที่ 12 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
   ตามที่รัฐบาลมีนโยบายน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ เป็นแผน 
พัฒนาที่ได้อันเชิญแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัชของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศให้เป็นไป
ในทางสายกลางซึ่งเป็นแนวทางในการด ารงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว 
ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลางความพอเพียงหมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันโลกและเสริมสร้างให้เกิดคนดีในสังคมทุกระดับรวมถึงความ
จ าเป็นที่จะต้อง มีระบบคุ้มกันในตัวที่พอดีพอสมควร ต่อการมีระบบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายใน สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและน าไปสู่การพัฒนาที่สมดุลการพัฒนาที่มีคุณภาพและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในยุคเศรษฐกิจตกต่ าท าให้คนหลายคน หลายครอบครัว ต้องลดรายจ่ายของครอบครัว
โดยมีรายจ่ายที่น้อยลง  
   ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การ
ส่งเสริมอาชีพ อาทิ การฝึกอบรม ส่งเสริม พัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ ซึ่งเทศบาลต าบลเมืองงายได้ด าเนินการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงายอย่างต่อเนื่อง ตลอดมา 
   ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันในทุกครัวเรือน อาทิเช่น สบู่ แชมพู น้ ายาล้างจาน น้ ายาซัก
ผ้าส่วนใหญ่ท ามาจากปฏิกิริยาของด่างกับไขมันจากพืชหรือสัตว์ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีความหลากหลายเพ่ือเป็น
การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค เช่น สบู่ที่มีกลิ่นหอม สบู่ที่มีส่วนผสมจากพืชพรรณธรรมชาติ 
(ผลไม้ พืชผัก และสมุนไพร) สบู่ที่มีส่วนผสมของสาระส าคัญต่าง ๆ (วิตามิน คอลลาเจน ฯลฯ) เป็นต้น อีกทั้ง
สามารถผลิตเป็นรูปทรงต่างๆ ส าหรับการท าเป็นของที่ระลึกได้อีกด้วย 
    เทศบาลต าบลเมืองงายได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ จึงได้จัดท าโครงการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริม
และพัฒนาทักษะวิชาชีพให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขขึ้น โดยการฝึกอบรมเกี่ยวกับการท าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
เพ่ือใช้ในครัวเรือน เช่น น้ ายาล้างจาน ครีบอาบน้ า ฯลฯ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐานของประชาชน 
๓. วัตถุประสงค์ 
   ๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ให้แก่ กลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้าน 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย 
   ๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์และทักษะในการประกอบอาชีพ ให้แก่กลุ่มพัฒนา
สตรี แม่บ้าน ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย 
   ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างการรวมกลุ่มอาชีพให้เกิดการพัฒนาให้แก่ กลุ่มพัฒนาสตรี แม่บ้าน 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย 
   ๓.๔ เพ่ือเป็นการส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ กลุ่มพัฒนาสตรี แม่บ้าน ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลเมืองงาย 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   กลุ่มพัฒนาสตรี แม่บ้าน ประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
   เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
   6.๑ เขียนโครงการและก าหนดแผนปฏิบัติงาน  
    6.๒ ติดต่อประสานงานกับการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอเชียงดาว 
   6.๓ ด าเนินการโครงการ 
    6.๕ สรุปผลการด าเนินโครงการ รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑–25๖5)   
8. งบประมาณด าเนินการ  
   จ านวน 20,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ   
   งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.๑ กลุ่มพัฒนาสตรี แม่บ้าน ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงายสามารถสร้างงาน 
สร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน 
   10.2 กลุ่มพัฒนาสตรี แม่บ้าน ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงายมีความรู้
ประสบการณ์และทักษะในการประกอบอาชีพ 
   10.3 เสริมสร้างการรวมกลุ่มอาชีพให้เกิดการพัฒนาให้แก่ กลุ่มพัฒนาสตรี แม่บ้าน 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย 
   10.4 ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่กลุ่มแม่บ้าน และประชาชนในเขตเทศบาล 
  10.5 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
  10.6 มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.2. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

ล าดับที่ 13 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการบูรณาการปูองกันและควบคุมไฟปุา  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ไฟปุาเป็นปัญหาส าคัญที่สร้ างความเสียหายต่อทรัพยากรปุาไม้และส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชน ปกติ ช่วงที่มีไฟปุารุนแรงมักอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน
มีนาคม การเกิดไฟปุาส่วนใหญ่มักเกิดจากมนุษย์หากไฟปุาเกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่มีวัสดุเชื้อเพลิงสะสมอยู่มาก (เช่น 
ใบไม้ กิ่งไม้ เศษวัชพืชแห้ง ฯลฯ) พ้ืนที่เหล่านั้นก็อาจมีไฟปุาที่รุนแรงหรือดับไฟได้ยากและในเขตเทศบาล
ต าบลเมืองงาย โดยเฉพาะหมู่ที่ ๔ บ้านแม่ข้อน จะมีไฟปุาเกิดข้ึนเป็นประจ า คือ บริเวณตั้งแต่ทางเข้าเมืองงาย 
ทางด้านที่เป็นเนินเขา และบริเวณดังกล่าวเป็นเขตของทหารค่าย ร.๗ พัน ๒ แต่อยู่ในความรับผิดชอบของ
สถานีควบคุมไฟปุาผาแดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในทุกปีจะเกิดไฟปุาขึ้นเป็นประจ าซึ่งอาจจะเกิดจากจากฝีมือ
มนุษย์ในการหาของปุา และเทศบาลต าบลเมืองายจะออกไปด าเนินการดับไฟปุาเป็นประจ าทุกครั้งที่ไฟปุา
เกิดขึ้น ช่วง 60 วัน แห่งการเฝูาระวังและควบคุมหมอกควันและไฟปุาจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากจังหวัด
เชียงใหม่เป็นหนึ่งในจ านวน 8 จังหวัด ที่เกิดปัญหาหมอกควันและไฟปุา โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งจะมีไฟปุา
เกิดขึ้นเป็นประจ า ท าให้คุณภาพโดยเฉพาะปริมาณฝุุนละอองขนาดเล็ก มีมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเกินมาตรฐานท า
ให้มผีลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้เล็งเห็นความส าคัญของการปูองกันและควบคุมไฟปุาและจากการ
ประสานงานของสถานีควบคุมไฟปุาผาแดงในการปูองกันและแก้ไขปัญหาจากไฟปุา โดยการจัดท ากิจกรรม
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดับไฟปุาและควบคุมหมอกควันและลดปริมาณเชื้อ เพลิง พร้อมทั้งการจัดท าแนว
กันไฟ เพื่อก าจัดหรือลดปริมาณเชื้อเพลิงในพ้ืนที่นั้นๆ ซึ่งจะเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดไฟปุา หรือถ้าเกิดไฟปุา
ขึ้น ไฟนั้นจะมีความรุนแรงน้อยลงสามารถควบคุมและดับไฟได้โดยง่า เพราะบริเวณที่เกิดไฟปุาจะมีบ้านเรือน
ของราษฎรตั้งอยู่หลายหลังคาเรือน ตั้งอยู่ในพื้นท่ีที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟปุา และเพ่ือเป็นการปูองกันความ
เสียหายที่อาจเกิดจากไฟปุา ดังนั้น เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้จัดท าโครงการบูรณาการปูองกันและควบคุม
ไฟปุา (การท าแนวกันไฟและลดปริมาณเชื้อเพลิง) ระหว่างเทศบาลต าบลเมืองงาย ร่วมกับหน่วยงานใกล้เคียง
และที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบูรณาการร่วมกันในปฏิบัติการปูองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากไฟปุาและสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ให้ความตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบที่เกิดจากไฟปุา 
๓. วัตถุประสงค ์
  ๓ .๑ เ พ่ือบูรณาการร่ วมกันในการปูองกันความเสี ยหายที่ อาจเกิดขึ้นจากไฟปุ า 
  ๓.๒ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบที่เกิดจากไฟปุา 
  ๓.๓ เพ่ือท าแนวกันไฟ ซึ่งเป็นการด าเนินการในเชิงการปูองกันที่ได้ผลดีกว่าการแก้ไข 
  3.4 เพ่ือเป็นการลดปริมาณเชื้อเพลิงที่จะก่อให้เกิดไฟปุา 
                   3.5 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ผู้น าชุมชน, รวมถึงประชาชน ในพ้ืนที่ต าบล
เมืองงาย ได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุามลพิษหมอกควัน 
            ๓.6 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล คณะรัฐมนตรี นโยบายจังหวัด นโยบายอ าเภอ 
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
   ณ บริเวณปุาชุมชน (สี่แยกเมืองงาย ทางเข้าต าบลเมืองงาย) และพ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบล
เมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.๑ จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
  6.๒ ประสานงานร่วมกับสถานีควบคุมไฟปุาผาแดง ในการจัดกิจกรรมท าแนวกันไฟ    
  6.๓ ให้ความรู้แก่ประชาชนจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การจัดท าแนวกันไฟและดับไฟปุา  
  6.๔ ร่วมกันด าเนินการจัดกิจกรรมในการจัดท าแนวกันไฟและลดปริมาณเชื้อเพลิง 
   6.5 รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารได้รับทราบ 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)   
8. งบประมาณด าเนินการ  
   จ านวน 30,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ   
  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด เทศบาล เทศบาลต าบลเมืองงาย  
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ประชาชน ได้ตระหนักถึงภัยที่เกิดจากไฟปุา โดยเฉพาะการหาของปุาที่ไม่ถูกวิธี 
  ๑๐.๒ ประชาชนในเขตพ้ืนที่รู้จักการจัดท าแนวกันไฟ ซึ่งจะเป็นการลดโอกาสที่จะเกิด    ไฟ
ปุา หรือถ้าเกิดไฟปุาขึ้น ไฟนั้นจะมีความรุนแรงน้อยลง สามารถควบคุม และดับไฟได้โดยง่าย 
  ๑๐.๓ เกิดการบูรณาการร่วมกับระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน ร่วมกันจัดท าแนวกันไฟและ
ลดปริมาณเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นการด าเนินการในเชิงการปูองกันที่ได้ผลดีกว่าการแก้ไข  
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.2. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับที่ 14 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการ “รักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   จากพระราชด าริแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง  
ที่มุ่งหวังให้ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักและช่วยกันดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการด าเนินชีวิต เพ่ือ สร้างครอบครัว  
ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ 
ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้าน 
วัตถ ุสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
   เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้น้อมน าพระราชด าริแห่งองค์ พระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักช่วยกันดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพ่ือรณรงค์ปลูกจิตส านึกและให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงายตระหนักถึง
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกต้นไม้ให้เจริญเติบโตและอยู่รอดเป็นพ้ืนที่สีเขียวอย่ายั่งยืนต่อไป 
   3.2 เพ่ือร่วมฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ปุาให้มีความสมบูรณ์ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและต้นไม้ในท้องถิ่น  
ชุมชน สนองพระราชด าริและราชเสาวนีย์ฯ ในด้านการฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดล้อม 
   3.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงายเป็นชุมชนที่น่าอยู่ สวยงาม        
และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   ๓.๔ เพ่ือน้อมร าลึกและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีต่อปวงชนชาวไทยในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและ และ
ประชาชนเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย ร่วมกันปลูกต้นไม้ในเขตพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน   
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 จัดท าโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติด าเนินการและงบประมาณ 
   6.2 ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงและท าความเข้าใจในโครงการ 
   6.3 จัดหาพันธุ์ต้นไม้ 
   6.4 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อการมีส่วนร่วม 
   6.5 ด าเนินการปลูกต้นไม้ ในบริเวณเทศบาลต าบลเมืองงาย 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณด าเนินการ  
   จ านวน 10,000 บาท   
9. ผู้รับผิดชอบ   
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด 
  10.1 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงายได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯ 
   10.2 ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ รวมทั้งมีจิตส านึกและความรู้สึกเป็น
เจ้าของ และมีส่วนร่วมในการดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้ว  ให้เจริญเติบโตและอยู่รอดเป็นพ้ืนที่สีเขียว
อย่างยั่งยืน 
  10.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ผลลัพธ์ 
   10.1 ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงายเป็นชุมชนที่น่าอยู่ สวยงาม ร่มรื่น และประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   10.2 ประชาชนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์และเห็นคุณค่าของต้นไม้ และด ารงชีวิต
ประจ าวันตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง                          
  10.3 เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
  10.4 เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความ
ร่มรื่นในชุมชน 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.2. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับที่ 15 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการท้องถิ่นงาม 3 ส. (สะอาด สวยงาม สุขภาพดี) 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่และตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพ้ืนที่ ภายใต้แนวคิดให้ท้องถิ่นงาม 3 ส. 
คือ สะอาด สวยงาม สุขภาพดี ให้มีทัศนียภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี มุ่งเน้นให้เกิดความเป็นเมืองน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
คุณภาพชีวิตและวิถีชีวิตดี ยึดถือความเห็นของประชาชนในพ้ืนที่เป็นหลัก เทศบาลต าบลเมืองงายจึงได้ริเริ่มจัดท า
โครงการท้องถิ่นงาม 3 ส. (สะอาด สวยงาม สุขภาพดี) เพ่ือให้พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย มีชีวิตชีวา น่าอยู่ สะอาด 
สวยงาม ผู้คนในพ้ืนที่มีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่อย่างต่อเนื่องให้ถาวร และยังเป็นการ
ส่งเสริมให้เป็นท้องถิ่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนและบุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
   3.2 เพ่ือสอดคล้องกับนโยบายตามแนวคิดท้องถิ่นงาม 3 ส. (สะอาด สวยงาม สุขภาพดี) 
   3.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้พ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
สะอาด สวยงาม ส่งเสริมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เพ่ือให้พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลเมืองงายร่มรื่น น่าอยู่ สะอาด สวยงาม และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนกับหน่วยงานของรัฐ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 น าเสนอโครงการเพื่อการพิจารณาอนุมัติ 
   6.2 จัดหาวัสดุ และอุปกรณ์เพ่ือด าเนินโครงการ และประชาสัมพันธ์โครงการ 
   6.3 ด าเนินโครงการท้องถิ่นงาม 3 ส. (สะอาด สวยงาม สุขภาพดี) 
   6.4 สรุปผลการด าเนินการและเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)   
8. งบประมาณด าเนินการ  
   จ านวน 15,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ   
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 ในเขตเทศบาลต าบลเมืองงายดูสะอาดตา มีความสวยงาม น่าอยู่ 
   10.2 ประชาชนในชุมชนมีความพึงพอใจและมีส่วนร่วมกับกิจกรรม 
   10.3 โครงการได้รับการส่งเสริมและมีความต่อเนื่องต่อไป 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.3. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.3.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

ล าดับที่ 16 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม โตไปไม่โกง 
2. หลักการและเหตุผล 

 เด็กและเยาวชน ถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศ เพราะเด็กและเยาวชนใน
วันนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า การให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนจึงมีความส าคัญต่อการก าหนดทิศทาง
ของสังคมในอนาคต ดังนั้น จึงต้องบ่มเพาะให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรม
ในจิตใจเพ่ือให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมที่ดีมีความสุขเป็นสังคมแห่งความดีงามเป็น
โครงการที่ค านึงถึงผลในระยะยาว ด้วยความหวังว่าเด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางของ
หลักสูตรจะได้เรียนรู้และซึมซับคุณค่าของความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การมีจิตสาธารณะ มีชีวิต
พอเพียงและรักความเป็นธรรม อันจะช่วยปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นคนที่มีศักดิ์ศรี 
เชื่อมั่นในความสุจริตกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบการทุจริตคอร์รัปชั่นและการ
โกงทุกประเภท 

ดังนั้น เทศบาลต าบลเมืองงายจึงได้มีกิจกรรม โตไปไม่โกงขึ้นเพ่ือหล่อหลอมเด็กและเยาวชน
ให้ด ารงตนบนพ้ืนฐานของความมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันต่อการทุจริตและผลักดันให้รู้จักการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  3.2 เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กและเยาวชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เด็กและเยาวชน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองงาย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้ทีเ่กี่ยวข้องกับการปลูกฝังทัศนคติและค่านิยม 
   6.2 จัดหาวัสดุ และอุปกรณ์เพ่ือด าเนินกิจกรรม และประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

6.3 เผยแพร่ และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้เด็กและเยาวชน ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ   
   กองการศึกษา เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.3. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.3.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านทุจริต 

ล าดับที่ 17 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
     ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความ
หลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาและยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชนและประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ท าให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งท าให้ภูมิคุ้มกันของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหาต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา เช่น  
ส าหรับเด็กและเยาวชน  ได้แก่ ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาการติดเกมส์  ส าหรับประชาชนทั่วไป  ได้แก่  ปัญหาการท างานที่ไม่มี
ความสุข ปัญหาความสามัคคีในองค์กร เป็นต้น  
         เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้เล็งเห็นความส าคัญและวิธีการจะแก้ไขปัญหาปัญหาดังกล่าว  จึง
เห็นควรจัด“โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต”โดยอาศัยกระบวนการปลูกฝัง
คุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาท าให้เกิดสมาธิและสติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกปฏิบัติธรรมในกลุ่ม
เด็กเยาวชนและประชาชน จะช่วยท าให้มีจิตใจพ้ืนฐานที่โอบอ้อมอารีมีเมตตากรุณาและมีคุณธรรม ซึ่งจะท าให้
พ้ืนฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรมย่อมส่งผลให้เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไปเป็นคนดี
สามารถแก้ปัญหาสังคมได้และท าให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว  
3. วัตถุประสงค์ 
         3.๑ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถด าเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุข 
        3.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน ท างานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการ
ท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
         3.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ สตรี ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
    3.4 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ท าความดีไม่เกี่ยวข้องกับ
อบายมุขและสิ่งเสพติด สร้างพลังในการ ลด ละ เลิก อบายมุข  
    3.5  เพ่ือสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณ หรือปัญญา โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
          4.1 ด้านปริมาณ 
         - กลุ่มเด็กและเยาวชน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย และโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองงาย มีความสนใจและต้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

- กลุ่ มคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ 
พนักงานจ้างมีความสนใจและต้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม   

- กลุ่มประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ สตรี มีความสนใจและต้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม   
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    4.2 ด้านคุณภาพ   
         - กลุ่มเด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถแก้ปัญหาชีวิตโดยน าธรรมะมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดทักษะในการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 
         - กลุ่ มคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ 
พนักงานจ้าง มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน เกิดทักษะในการท างานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการ
ท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
   - กลุ่มประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ สตรี  มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต รู้คุณค่าของ
หลักธรรมในทางศาสนาว่าสามารถน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข. 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
   เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
   6.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
   6.๒ ออกค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และผู้รับผิดชอบโครงการ 
    6.3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนดแผนการด าเนินงาน 
   6.4 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ 
   6.5 จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
   6.6 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
   6.7 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณด าเนินการ  
   จ านวน 20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ   
   กองการศึกษา เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป มีหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สามารถน าไปประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
   10.2 ท าให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ 
พนักงานจ้างมีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน เกิดทักษะในการท างานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการท างาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  10.3 ท าให้ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ สตรี มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต รู้คุณค่า
ของหลักธรรมในทางศาสนาว่าสามารถน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
   10.4 เด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไปได้ท าความดีไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพติด           
สร้างพลังในการลด ละ เลิก อบายมุข  
   10.5 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณหรือปัญญา โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  10.6 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต   
  10.7 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น 
  10.8 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.3. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.3.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

ล าดับที่ 18 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม หนูน้อยจิตสาธารณะ 
2. หลักการและเหตุผล 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นสถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์และส่งเสริม
พัฒนาการการเรียนรู้ให้แก่เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2-5 ปี ให้มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาเหมาะสมตามวัย และสิ่งที่ส าคัญคือการสอนให้เด็กมีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือพ่อ
แม่หรือผู้ปกครองและคนรอบข้าง อีกทั้งการสอนให้เด็กมีจิตส านึกในการเสียสละ การร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมมือ 
ให้มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะอันเป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการท าประโยชน์เพ่ือสังคมและส่วนรวม
ให้แก่เด็ก  

ดังนั้น เทศบาลต าบลเมืองงายได้เล็งเห็นความส าคัญของการปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้การมีจิต
อาสาหรือจิตสาธารณะตั้งแต่ยังเล็ก จึงได้จัดให้มีกิจกรรม หนูน้อยจิตสาธารณะขึ้น เพ่ือเป็นการปูองกันปัญหา
ที่อาจเกิดข้ึนเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือปลูกฝังเด็กมีจิตส านึกให้มีจิตอาสา เสียสละและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  3.2 เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลต าบลเมืองาย  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล/องค์ความรู้ทีเ่กี่ยวข้องกับการปลูกฝังเด็กมีจิตส านึกให้มีจิต
อาสา จิตสาธารณะ ความเสียสละและความรับผิดชอบ 
  6.2 สร้างเสริมองค์ความรู้ ให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาล
ต าบลเมืองาย ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่าง ๆ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ   
   กองการศึกษา เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อมูล/องค์ความรู้ ที่ เกี่ยวข้องกับการปลูกฝั ง เด็กมีจิตส านึกให้มีจิตอาสา  
จติสาธารณะ ความเสียสละและความรับผิดชอบ 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.1. แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

ล าดับที่ 19 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลเมืองงาย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมา  
ภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและ
เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท า
ได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

 ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา    ที่
ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณา
จ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้
สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือ
ช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานใน
หน่วยงานราชการอ่ืนและมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารเทศบาลต าบลเมืองงาย ต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้
เทศบาลต าบลเมืองงาย บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการ
ปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
  เ พ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้ านการทุจริต ของผู้บริหารเทศบาล 
ต าบลเมืองงาย ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร   
  4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  
  4.2 มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลเมืองงาย 
  6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
  6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร   
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน   
  - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  10.2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม  

ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

ล าดับที่ 20 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดย
การขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 
และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการ
ท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม 
เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
  เพ่ือให้เป็นไปพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม การปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดปีระกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
  3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได ้
  3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าบริหารงานบุคคล 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของ เทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาลต าบลเมืองงาย   
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
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6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  
  6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
  6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
  6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
  6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
  - งานการเจ้าหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
  10.2 ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล  
  - บุคลากรของเทศบาล มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล  
  - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม  

ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

ล าดับที่ 21 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ การออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย ปลัดเทศบาล 
ต าบลเมืองงายและหัวหน้าส่วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่
ก าหนดใหเ้ทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ 
เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ใน
การสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อ
การให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก อันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให้เป็นไปพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 50  
วรรคสอง การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ, ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวย
ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 48   เตรส (2) ก าหนดให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่ใน
การสั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล, มาตรา 48 สัตตรส ให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล, 
มาตรา 48 วีสติ วรรคสาม นายกเทศมนตรีอาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้
ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีก็ได้, มาตรา 48 เอกูนวีสติ ให้ปลัดเทศบาลคนหนึ่ งเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล รองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของ
เทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรี
มอบหมาย  
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึง
จ าเป็นต้องมีมาตรการการมอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลเมืองงายขึ้น  
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3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็น
ธรรม ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจ อันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริต
และประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี, นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ 
  6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
  6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  - มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน   
  10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ

บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

ล าดับที่ 22 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม การสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลเมืองงายได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ
ใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนรายการเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็น
เลขานุการ 
  6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ งานของพนักงานเทศบาล 
เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกบัมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ งานของพนักงานเทศบาล 
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
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  6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลพิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานเทศบาลเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

ล าดับที่ 23 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรทางกองคลัง เทศบาลต าบลเมืองงาย จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ  ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่าย 
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท า
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือที่เก่ียวข้อง 
  3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  กองคลัง เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  กองคลัง เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน  
แยกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรสังกัดกองคลัง เทศบาลต าบลเมืองงาย มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม
ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
  10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์

ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

ล าดับที่ 24 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม การสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
2. หลักการและเหตุผล 
   มาตรฐานความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดิน โดย
ใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่ด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ส่งเสริมสิทธิการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน 
รวมทั้งเป็นกลไกที่ส าคัญในการผลักดันให้เกิดกระบวนการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐที่น าไปสู่การบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีความโปร่งใส โดยเฉพาะการส่งเสริมการรับรู้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและกระบวนการ
ด าเนินการของภาครัฐ  
   เ พ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล เทศบาลต าบลเมืองงาย  
เป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องด าเนินงานภายใต้แนวทางปฏิบัติข้างต้น การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชน และการตรวจสอบการใช้อ านาจของภาคประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะความโปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุ(การจัดซื้อจัดจ้าง)เป็นมาตรฐานที่เสริมสร้างกระบวนการ
เพ่ือให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อถือให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยเป็น
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง และการสร้างมาตรฐานในการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัด
จ้าง) ที่ตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานและชุมชน รวมทั้งเป็นการเปิดเผยให้เห็นถึงขั้นตอนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประกอบด้วย 6 ประการ เพ่ือเป็นการสร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของเทศบาลต าบลเมืองงาย ได้แก่ 
   1. การเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ 
   2. การจัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี 
     3. การด าเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ 
   4. การก าหนดและประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการตัดสินผลการจัดหาพัสดุ แต่
ละรายการ/โครงการ 
   5. การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน 
   6. การประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ 
  และเพ่ือเป็นการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งจะเป็นมาตรการเกี่ยวกับการเสริมสร้างความโปร่งใส
และเปิดเผยให้เห็นถึงกระบวนการและขั้นตอนการจัดท าและเผยแพร่การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีของ
เทศบาลต าบลเมืองงาย การจัดให้มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี การใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ตรงตามแผนงานและโครงการ รวมทั้งการประเมินผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน 
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3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
  3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  กองคลัง เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหาพัสดุ 
  6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  10.2 มีการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
  10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์

ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

ล าดับที่ 25 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดท า
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  เพ่ือให้เป็นไปพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 50  
วรรคสอง การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็น
หน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นไปอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัด
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ–จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ–จัดจ้างของเทศบาลต าบลเมืองงาย ทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ–จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ ตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 
  3.3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ–จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ  
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ–จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ–จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ–จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ เทศบาล 
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือส่งหน่วยงานราชการ เป็นต้น  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทางช่องทางของการประชาสัมพันธ์  
  10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึง

พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ล าดับที่ 26 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “การยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลเมืองงาย มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เนื่องจากมีประชาชนจากภาคอ่ืนเข้ามาประกอบอาชีพ หรือเข้ามาอยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่ ประกอบกับ  
อ าเภอเชียงดาวเป็นเขตติดต่อสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จึงเริ่มมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ
สาธารณะ บริการประชาชนให้เกิดข้ึนในพื้นท่ีมากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความ
โปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา 
อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืน ๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่า
ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดย
ความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
  ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน เทศบาลต าบลเมืองงายจึงมีการน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรม
โปร่งใสยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการ
อย่างมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนผู้รับบริการ   
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
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6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ เป็นต้น 
  6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ใน
การด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
  6.๓ จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ า
ส าหรับผู้พิการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   
  ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขฯ  
   เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.3. มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริกาประชาชน 
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการ และในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 27 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุก
ปีนั้น 
  เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้จัดท า
โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เ พ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
  3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลเมืองงายให้สั้นลง มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
  4.2 ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลเมืองงาย 
  4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
  4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
  4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 



66 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่า     เรื่อง
ใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรื อการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป 
พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
  6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าว
มาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและ
ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขฯ  
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการและมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
  10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
  10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลห้วยโพธิ์ เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.3. มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน 
หรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 28 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน
องค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจ และขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจะ
พิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความ
รอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
  ดังนั้น การด าเนินการบริหารราชการเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน   
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลเมืองงาย ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาลหรือหัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ ง มอบหมาย 
คณผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
  6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาลปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
ทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขฯ เทศบาลต าบลเมืองงาย  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.3. มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน 
หรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 29 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ การมอบอ านาจของนายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 
2. หลักการและเหตุผล 
   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจ
หน้าที่ของนายกเทศมนตรีไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจ
หน้าที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่นายกเทศมนตรีจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิด
ช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้  ดั งนั้น เ พ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ที่อาจเกิดข้ึน  
   เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี   ให้
รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่าง ๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
  3.2 เพ่ือให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบอ านาจในการสั่งการของงานที่เก่ียวข้อง หรือการก ากับดูแลรับผิดชอบ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
  6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขฯ  
   เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 การด าเนินการตามข้ันตอนของการมอบอ านาจแล้วเสร็จ  
   10.2 ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการ 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.3. มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน 
หรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 30 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  มาตรการ การออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่
เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืน
ที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อ
กับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ 
เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ใน
การสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝุายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อ
การให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48 เตรส (2) เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง 
อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล 
มาตรา 48 วีสติ อ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายก ให้เป็นไปตามที่นายกเทศมนตรี
มอบหมาย มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
เทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย 
และมีอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามท่ีมีกฎหมายก าหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย  
   ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึง
จ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 
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3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว  
เป็นธรรม ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริต
และประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้าหมาย 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ 
  6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
  6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขฯ  
   เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  - มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน   
  10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.4. การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/ บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ ์

2.4.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

ล าดับที่ 31 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   กิจกรรมพ่อดีเด่น  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ส านักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศ เรื่อง ก าหนดวันส าคัญของ
ชาติไทย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 มีใจความส าคัญว่าก าหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น 
วันส าคัญของชาติไทยดังนี้ 1) เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2) เป็นวันชาติ และ 3) เป็นวันพ่อแห่งชาติ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่  
6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไปด้วยในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี  
   พ่อเป็นบุคคลผู้มีพระคุณ มีบทบาทส าคัญต่อครอบครัวและสังคม ผู้เป็นลูกเคารพ เทิดทูน 
ตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสมควรที่สังคมจะยกย่องให้เกียรติร าลึกถึงผู้เป็นพ่อ 
  ดังนั้น ส านักปลัดเทศบาล จึงได้จัดท าโครงการจัดกิจกรรมพ่อดีเด่น เพ่ือมอบใบประกาศ
เกียรติคุณ เป็นการยกย่องพ่อผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรให้เป็นที่ประจักษ์
ต่อสังคม และเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีให้กับบุตรหลานและประชาชนโดยทั่วไป 
๓. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

3.2 เพ่ือเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม  และ
อนุรักษ์ไว้ซึ่งวันส าคัญของชาติ 

3.3 เพ่ือให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ 
3.4 เพ่ือให้ผู้เป็นพ่อส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน   

   3.5 เพ่ือประกาศเกียรติคุณให้กับพ่อที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี สมควรแก่การยก
ย่องของสังคม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   พ่อผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและมีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร ในเขตเทศบาลต าบล
เมืองงาย จ านวน 7 ชุมชน  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
                6.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติด าเนินการ 
   6.2 ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกพ่อดีเด่น 
                6.3 ประสานงานกับผู้น าชุมชน เพื่อคัดเลือกพ่อดีเด่นตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก 
                6.4 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกพ่อดีเด่น 
                6.5 ประกาศรายชื่อพ่อดีเด่น  
  6.6 รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5)   
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นวันส าคัญของชาติ ซึ่งได้แสดงออกต่อการจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ และเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
   10.2 เกิดความภาคภูมิใจต่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพ่อดีเด่น ที่ได้รับการยกย่องจาก
สังคม 
   10.3 ท าให้ผู้เป็นพ่อได้ส านึกต่อหน้าที่ในความเป็นพ่อ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลานและ
บุคคลโดยทั่วไปในสังคม 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.4. การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/ บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ ์

2.4.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

ล าดับที่ 32 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   กิจกรรมแม่ดีเด่น  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ด้วยในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของของสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่าอย่างนานัปการ โดยมี
ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ “วันแม่แห่งชาติ” 
   แม่เป็นบุคคลผู้มีพระคุณ มีบทบาทส าคัญต่อครอบครัวและสังคม ผู้เป็นลูกเคารพ เทิดทูน 
ตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสมควรที่สังคมจะยกย่องให้เกียรติร าลึกถึงผู้เป็นแม่ 
  ดังนั้น ส านักปลัดเทศบาล จึงได้จัดท าโครงการจัดกิจกรรมแม่ดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
วันที่ 12 สิงหาคม เพื่อมอบใบประกาศเกียรติคุณ เป็นการยกย่องแม่ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีความมานะ
อดทน ขยันหมั่นเพียร ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมและเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีให้กับบุตรหลานและประชาชน
โดยทั่วไป 
๓. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพ่ือเทิดทูนพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง 
   3.2 เพ่ือเทิดทูนพระคุณของแม่ และยกย่องบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวและสังคม  และ
อนุรักษ์ไว้ซึ่งวันส าคัญของชาติ 
   3.3 เพ่ือเป็นการท าความดีถวายแม่หลวงของปวงชนชาวไทย และประชาชนทุกหมู่เหล่า 
   3.4 เพ่ือให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม ่
   3.5 เพ่ือประกาศเกียรติคุณให้กับแม่ที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี สมควรแก่การยก
ย่องของสังคม 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   แม่ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและมีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรในเขตเทศบาลต าบล
เมืองงาย จ านวน 7 ชุมชน ประกอบด้วย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
                6.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ  
   6.2 ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่น 
                6.3 ประสานงานกับผู้น าชุมชน เพื่อคัดเลือกแม่ดีเด่นตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก 
                6.4 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกแม่ดีเด่น 
                6.5 ประกาศรายชื่อแม่ดีเด่นประจ าปี    
  6.6 รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5)   
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นวันส าคัญของชาติ ซึ่งได้แสดงออกต่อการจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสถาบันพระมหากษัตริย์ เพ่ือ
เทิดทูนพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน 
   10.2 เกิดความภาคภูมิใจต่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่น ที่ได้รับการยกย่องจาก
สังคม 
   10.3 ท าให้ผู้เป็นแม่ได้ส านึกต่อหน้าที่ในความเป็นแม่ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลานและ
บุคคลโดยทั่วไปในสังคม 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.4. การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/ บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ ์

2.4.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

ล าดับที่ 33 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   กิจกรรมเชิดชูบุคคลต้นแบบ  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญและเป็นกลไกหลักในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นดังนั้นการ
ประพฤติปฏิบัติของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน  
เฉกเช่นเดียวกันกับประชาชนในชุมชนผู้ที่ท าความดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชนเพ่ือ
คุณประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม บุคคลข้างต้นจึงเป็นบุคคลต้นแบบอันควรแก่การยกย่องเชิดชูเพ่ือเป็นแบบอย่าง
แห่งการท าความดี เทศบาลต าบลเมืองงายจึงเล็งเห็นความส าคัญของการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน  
ท าความดีเพ่ือสังคมจึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูบุคคลต้นแบบขึ้นเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชย
หรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจในการรู้สึกว่างานหรือผลของการกระท านั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความ
ภูมิใจให้กับตนเอง   
๓. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและประชาชน
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและท าคุณประโยชน์เพ่ือประชาชนส่วนรวม 

3.2 เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ เป็นแบบอย่างที่ดแีละเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเองและบุคคลรอบข้าง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   - พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 
  - ประชาชนในชุมชนผู้ที่ท าความดี มีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน เป็นผู้มีคุณธรรม 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
                6.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติด าเนินการ 
   6.2 ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือก 
                6.3 ประกาศรายชื่อและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5)   
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 เกิดความภาคภูมิใจต่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบที่ได้รับการยกย่องจากสังคม 
   10.2 ท าให้บุคคลต้นแบบ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคคลโดยทั่วไปในสังคม 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.4. การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/ บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ ์

2.4.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

ล าดับที่ 34 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   กิจกรรมเชิดชูหน่วยงานต้นแบบ  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   เทศบาลต าบลเมืองงายมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความสะอาด สร้างและบ ารุง
ถนนและท่าเรือ ดับเพลิงและกู้ภัย จัดการศึกษา ให้บริการสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ และรักษาวัฒนธรรม
อันดีในท้องถิ่น จัดให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอ่ืนๆ อย่างไรก็ดีเทศบาลต าบลเมืองงายได้ด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยมีการบูรณา
การกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในหลายๆโครงการ/กิจกรรม อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย หน่วยงานดังกล่าวจึงเป็นหน่วยงานต้นแบบอันควรแก่การยกย่องเชิดชูเพ่ือเป็น
แบบอย่างแห่งการท าความดีเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นเทศบาลต าบลเมืองงายจึงเล็งเห็นความส าคัญของ
การสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน ท าความดีเพ่ือสังคมจึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูหน่วยงานต้นแบบขึ้น เพ่ือยก
ย่องเชิดชูเกียรติในการท างานเพ่ือประชาชานด้วยจิตอาสา และอยู่ในกรอบของการมีคุณธรรมและจริยธรรม   
๓. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือการยกย่องเชิดชูหน่วยงานผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการท าคุณประโยชน์เพ่ือ
ประชาชนส่วนรวม 

3.2 เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ เป็นแบบอย่างท่ีดี 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

หน่วยงานที่มีการบูรณาการงานร่วมกันกับเทศบาลต าบลเมืองงายภายใต้คุณธรรมและ
จริยธรรมในการท าคุณประโยชน์เพ่ือประชาชนส่วนรวม 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
                6.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติด าเนินการ 
   6.2 ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือก 
                6.3 ประกาศรายชื่อและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5)   
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 เกิดความภาคภูมิใจต่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบที่ได้รับการยกย่องจากสังคม 
   10.2 ท าให้บุคคลต้นแบบ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคคลโดยทั่วไปในสังคม 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.4. การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/ บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ ์

2.4.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

ล าดับที่ 35 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    โครงการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายจัดให้มีโครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการเป็น
ประจ าทุกปีการศึกษา ซึ่งเป็นการส่งเสริมที่มีความรู้ความสามารถในด้านทักษะวิชาการ ได้มีโอกาสได้
แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ครูใน
สังกัดปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาหาความรู้เชิงประจั กษ์ โดยวิธีการ
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดการศึกษา จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของผู้เรียน ครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผลการบริหารงานด้านการจัดการศึกษาขององค์กรฯ 
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
    เทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย           
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดจ านวน ๑ ศูนย์ เพ่ือให้เด็กที่อยู่ในวัยเรียนได้มีการการพัฒนาตนเองให้ผู้เรียน       
มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีความภาคภูมิใจ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่น   ได้
อย่างมีความสุข มีความภาคภูมิใจในตนเอง ให้เกียรติ  ยกย่อง ยอมรับ และเคารพสิทธิของผู้อื่นเป็นวิสัยที่ยั่งยืน 
   อนึ่ง การจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นจุดเริ่มต้นของทรัพยากรมนุษย์ และเป็นสถานศึกษาแห่ง
แรกที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้เด็กมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้งการพัฒนา
ด้านจิตใจคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนการสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบที่มีต่อชาติบ้านเมือง ให้เด็กและ
เยาวชน เติบโตขึ้นเป็นก าลังที่ดีของชาติและมุงพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีมาตรฐานในการจัดการเรียน 
การสอนให้ทัดเทียมกับโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมไปถึงการจัดกิจกรรม(ตามแนวทางการจัดกิจกรรม ๖ หลัก) 
เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัยนั้น เป็นอีกวิธีหนึ่งในการส่งเสริมให้ผู้เรียน 
เกิดพัฒนาการที่ดีขึ้น แต่อีกสิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่งในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยคือการสร้าง   องค์
ความรู้ โดยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุ สิ่งของ บุคคลต่างๆ ที่อยู่รอบตัวรวมทั้งการปลูกฝัง คุณธรรม  
จริยธรรมไปพร้อมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนได้อย่าง
หลากหลาย เพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้าน การตอบสนองความสนใจและส่งเสริมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ โดยผ่านการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของผู้เรียนและผลงานของครู ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา
และร่วมแสดงความยินดีกับผู้เรียนที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมตาม
โครงการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเมืองงาย ขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้แสดงออกซึ่งศักยภาพ และเป็นการเผยแพร่ผลการ
จัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาและเป็นการน าเสนอผลงานของผู้เรียน และครูที่ ผ่านมาตลอดปีการศึกษา  
อีกท้ังเป็นการให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถ ปรากฏเป็นที่ชื่นชมแก่สาธารณชน 
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๓.  วัตถุประสงค ์
   ๓.๑ เพ่ือเปิดโอกาสให้ครูและผู้เรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการ 
   ๓.๒ เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะทางวิชาการให้แก่ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
   ๓.๓ เพ่ือเปิดโอกาสให้ครูและผู้เรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาการเรียนรู้จาก    
ประสบการณ์ตรง 
     ๓.๔ เพ่ือเป็นการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อหน่วยงานต้น
สังกัดและสาธารณชนทั่วไป 
   ๓.๕ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจ และกระตุ้นให้แก่ผู้เรียนเกิดความสนใจมากขึ้น (การ
มอบเกียรติบัตรเป็นการสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้เรียน และเป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้อีกวิธีหนึ่ง) 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เชิงปริมาณ 
   เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดกองการศึกษา   
พนักงาน/เจ้าหน้าที่  เทศบาลต าบลเมืองาย ประชาชนโดยทั่วไป  
     เชิงคุณภาพ 
   ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ และได้
น าเสนอผลงานและกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมความกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์การจัด
นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
   6.2 จัดท าโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
    6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการฝุายต่าง ๆ 
   6.4 จัดให้มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานแก่ผู้เก่ียวข้องในการจัดงาน 
   6.5 ด าเนินการตามโครงการ 
   6.6 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5)   
8. งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน 20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองการศึกษา เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   ๑๐.๑ ครูและผู้เรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการ 
        ๑๐.๒ ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาทักษะทางวิชาการ 
   ๑๐.๓ ผู้เรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
        ๑๐.๔ มีการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อหน่วยงานต้น
สังกัดและสาธารณชนทั่วไป 
   ๑๐.5 ผู้เรียนเกิดขวัญก าลังใจ และตั้งใจศึกษาหาความรู้ในระดับท่ีสูงขึ้นไป 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.4. การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/ บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ ์

2.4.2 ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

ล าดับที่ 36 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   กิจกรรม Big  Cleaning  Day   
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ในการด าเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นการจัดเพ่ือให้สอดคล้องตามโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “เมืองงายสะอาด”  โดยมีเปูาหมายให้เห็นถึงความส าคัญกับการจัด
สภาพแวดล้อมในการท างานและระบบงานมีการจัดสวัสดิการและเครื่องอ านวยความสะดวกในที่ท างานและ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝุายบริหารกับผู้ปฏิบัติและผู้ปฏิบัติด้วยกันเอง มีการรักษาสภาพแวดล้อมใน
การท างานและบรรยากาศที่สนับสนุนให้มีความสุขพึงพอใจในการท างาน ตลอดจนการลงพ้ืนที่เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาท าความสะอาด เก็บกวาดขยะ เก็บเศษใบไม้ ตัดหญ้า และล้างท าความสะอาด บริเวณแนวถนนเพ่ือให้
ตลอดสองข้างทางถนนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงาม ถือเป็นการสร้างพลังความสมัครสมาน
สามัคคีของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองงาย ในการช่วยกันพัฒนาพ้ืนที่ให้มีความสะอาดสวยงาม
และปลอดภัย การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลต าบลเมืองงายและชุมชนให้อยู่ร่วมได้กันอย่างยั่งยืน 
๓. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลต าบลเมืองงายและประชาชน 
3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและแรงจูงใจในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียเรียบร้อย

ในที่สาธารณะ 
3.3 เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในส านักงานเทศบาลต าบลเมืองงายและสภาพพ้ืนที่ใน

เขตเทศบาลต าบลเมืองงายให้เป็น“เมืองงายสะอาด”   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองงาย วัด โรงเรียน หมู่บ้าน ชุมชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมือง
งาย โดยมีการบูรณาการร่วมกันกับภาคประชาชน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
                6.1 ประชุม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์โครงการ 

6.2 จัดหาวัสดุ และอุปกรณ์เพ่ือด าเนินกิจกรรม 
6.3 ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 
6.4 สรุปผลการด าเนินการและเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5)   
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8. งบประมาณด าเนินการ 
  10,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมของชุมชน 
  10.2 สภาพแวดล้อมมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาน น่าอยู่อาศัย 
  10.3 ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และประชาชนมีจิตส านึก 
ที่ดีและมีวินัยในการทิ้งขยะ มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.4. การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/ บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ ์

2.4.3 ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับที่ 37 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลด ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ตั้งแต่ก่อน
วิกฤติการณ์ทาง เพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นการท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้
พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณ
บ้านน่าอยู่น่าอาศัยและที่ส าคัญ สามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่าย ของครอบครัวแทนที่จะซื้อ
จากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน สามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้ ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 

เทศบาลต าบลเมืองงายได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือการยกย่องเชิดชูผู้ปฏิบัติตามด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นบุคคล
ต้นแบบ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองงาย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
                6.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติด าเนินการ 
   6.2 ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือก 
                6.3 ประกาศรายชื่อและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5)   
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 เกิดความภาคภูมิใจต่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบที่ได้รับการยกย่องจากสังคม 
   10.2 ท าให้บุคคลต้นแบบ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคคลโดยทั่วไปในสังคม 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.5. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต   
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ล าดับที่ 38 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนด
ดัชนีในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง 
ๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ถึงแม้จะเป็นสิ่ งที่
ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่
มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะ
ส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
  ดังนั้น เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
  6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
   6.3 น าผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการเพ่ือประกอบการการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ าปี 
  6.4 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขฯ  
   เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ทุกคน 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.5. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต   
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ

หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 39 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ไปสู่การปฏิบัติ ยุทธศาสตร์ที่ 1 “การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต” และยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้
ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลงสมัครรับ
เลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่งทางการเมือง เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยให้
จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ ให้เทศบาลต าบลเมืองงายด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (เพ่ิมเติม) ในปี พ.ศ. 2565 พร้อมน ารายละเอียดโครงการเข้าระบบ  
e-PlanNACC และรายผลการด าเนินโครงการต่อเนื่องจากปี พ.ศ.2564 เนื่องจากการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2560-2564) จะสิ้นสุดในปี พ.ศ.2564 ตามหนังสือส านักงาน 
ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ปช 0040(ชม)/1152 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติ
การปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2560-2564)  

เทศบาลต าบลเมืองงายได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริต จึงให้มีการด าเนินโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  3.2 เพ่ือรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือน ามาวิเคราะห์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริต 
  3.3 เพ่ือให้เทศบาลต าบลเมืองงาย มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตที่มีความครอบคลุม 
และมีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
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6. วิธีด าเนินการ 
6.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
6.3 แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.4 จัดประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.4 การจัดท าร่างแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.5 การอนุมัติแผนและประกาศใช้แผน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5)  
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.5. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต   
2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง

ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

ล าดับที่ 40 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยเทศบาลต าบลเมืองงาย มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น
ค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
  ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ า
เทศบาลต าบลเมืองงาย รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลเมืองงายขึ้น เพ่ือ
ด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติ
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
  3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
  6.2 จัดท าคู่มือและจัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
  6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลเมืองงาย  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  งานนิติการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
เทศบาลต าบลเมืองงาย ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลเมืองงาย โดยปฏิบัติตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.5. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต   
2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง

ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

ล าดับที่ 41 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลเมืองงายว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพ่ือ
สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้
เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลเมืองงายว่า ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น 
ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน 
และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
นอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดแีละตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
4. เป้าหมาย 
  พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
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6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

 6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
  6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าการด าเนินการทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  งานนิติการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด : จ านวนของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ผลลัพธ์ : ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของ
เจ้าหน้าที ่
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1. จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกข้ันตอน 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

ล าดับที่ 42 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  กิจกรรม “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของ
หน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับขา่วสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้ให้มี
สถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลเมือง
งาย ให้บริการ ณ ส านักงานเทศบาลเทศบาลต าบลเมืองงาย ชั้น 2 โดยมีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็น
ผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของ
ตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษา
ประโยชน์ของตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  
  3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลเมืองงาย จ านวน 1 แห่ง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลเมืองงาย (ภายในห้องปลัดเทศบาล ชั้น 2) 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
  6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
  6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
  6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
  6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  งานนิติการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1. จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกข้ันตอน 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

ล าดับที่ 43 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ต าบลเมืองงาย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่ง
บัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด และ
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ.2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมี
ส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
  3.2 เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูและศึกษา  
  3.3 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
4. เป้าหมาย 
  1. คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริหารข้อมูลข่าวสาร  

 ๒. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลเมืองงาย (ภายในห้องปลัดเทศบาล ชั้น 2) 
6. วิธีการด าเนินงานโครงการ 
  6.๑ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  6.๒ จัดท าแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  6.๓ เมื่อผู้บริหารอนุมัติแล้ว แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าทีภ่ายในหน่วยงานทราบ 
7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5) 
8. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  งานนิติการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
  10.2 มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1. จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกข้ันตอน 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

ล าดับที่ 44 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดการบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการ
ท างานที่จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความ
โปร่งใสในการท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับ
ทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลเมืองงาย ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
จากการท างานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลเมืองงาย 
  ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้เทศบาลต าบลเมืองงาย มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้
จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองงาย
และตัวแทนชุมชน ได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรมและ
ความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเ ครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการฝึกอบรม 
  6.5 จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
   6.6 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
   6.7 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารได้รับทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
  10.2 ผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
  10.3 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1. จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกข้ันตอน 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

ล าดับที่ 45 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ
จัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืน ๆ 

  ดังนั้น เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักของเทศบาลต าบลเมืองงาย ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
  3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีข้อมูลประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 
   1) แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๒) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   3) แผนการด าเนินงาน  ๔) แผนอัตราก าลัง 
   5) แผนการจัดหาพัสดุ  ๖) ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
   7) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๘) ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
   9) งบแสดงฐานะทางการเงิน ๑๐) รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
   11) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
   12) รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
   13) ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1. จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกข้ันตอน 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

ล าดับที่ 46 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล
ต าบลเมืองงาย และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก
ในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ 
เพ่ือเป็นการปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาค
ประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้  
   3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ  
   3.3 เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
   3.4 เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 
   3.5 เพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อ
จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียน
ทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลเมืองงาย และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1. จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกข้ันตอน 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์
กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

ล าดับที่ 47 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  มาตรการ การจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ
จัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
  ดังนั้น เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
  3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน   
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ได้แก่ 

๑. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
๒. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลเมืองงาย ณ ส านักงาน และชุมชน  

  ๓. ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
๔. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลเมืองงาย มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ า 
๕. จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
๖. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงาน   
๗. หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 

  ๘. ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุค ของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขฯ  
   เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1. จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกข้ันตอน 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์
กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

ล าดับที่ 48 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ก้าวหน้า  ไป
มาก เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้า
มาใช้ในการด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุป
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน 
สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความ
เกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้น การสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน 
ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของเทศบาล จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้น ๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่ง
ส าคัญ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ 
บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อ
ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อโซเซียล ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
  2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาล
อย่างถูกต้องและโปร่งใส 
  3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล 
  4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
  5. เพื่อน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 

4. เป้าหมาย 
  เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของเทศบาลต าบลเมืองงาย ให้ประชาชนโดยทั่วไป
ทราบอย่างกว้างขวาง 
  4.1 จัดท าวารสารรายงานประจ าปี  
  4.๒ จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคู่มือการให้บริการประชาชน 
  4.๓ จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
  4.๔ ปูายประชาสัมพันธ์ 
  4.๕ เสียงตามสาย 
  4.๖ อ่ืน ๆ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
  6.2 ด าเนินการประชุม 
  6.3 มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
  6.4 ผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจ 
  6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขฯ  
   เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเมืองงาย โดยก าหนด
ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลต าบลเมืองงาย และมีความพึง
พอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์   
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.2. การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

ล าดับที่ 49 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  กิจกรรม การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ท าการเทศบาล 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที่ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญ
หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
๖. วิธีด าเนินการ 
  5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตาม
ความจ าเป็นและเร่งด่วน 
  5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5) 

  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
  ๗.1 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
  ๗.2 ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 053-375631 
  ๗.3 ทางเว็บไซต์ หรือทางไปรษณีย ์
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ  
  งานนิติการ เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
  102 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  103 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.2. การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

ล าดับที่ 50 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  โครงการเทศบาลสัญจร 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามท่ีรัฐบาลได้มีนโยบายด้านการให้บริการประชาชน โดยเน้นการให้บริการแก่ประชาชนทุก
คนที่ไปติดต่อราชการจะต้องได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว และ
เป็นธรรม เพ่ือลดเงื่อนไขระหว่างส่วนราชการกับประชาชน ผู้บริหารเทศบาลต าบลเมืองงาย ซึ่งมีความห่วงใย
ความเป็นอยู่ของประชาชน จึงมีความประสงค์จะให้ประชาชนทุกคนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลได้รับการ
บริการในด้านต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และเป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลเมืองงาย จะต้องได้รับ
บริการอย่างทั่วถึง จึงได้จัดท าโครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ขึ้น 
   การบริการประชาชน เป็นภารกิจหลักของเทศบาลโดยเจ้าหน้าที่ทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหาร
ตลอดจนถึงผู้ปฏิบัติทุกคนต้องท าหน้าที่ให้บริการประชาชนให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง  
เป็นที่ประทับใจและให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการจากเทศบาลได้รับประโยชน์สูงสุดและเกิดความพึงพอใจ
มากที่สุด ซึ่งเทศบาลเป็นหน่วยงานที่ท างานใกล้ชิดกับประชาชนอยู่เสมอ จึงต้องท างานให้เกิดความรวดเร็ว 
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการท างาน เน้นการบริการที่ดีต่อประชาชนและแก้ไขปัญหาสังคม โดยยึดหลัก
บุคลากรระดับผู้น าหมู่บ้าน ผู้น าชุมชนและประชาชนเป็นหลัก พร้อมกับประสานงานหน่วยงาน, องค์กร, ส่วน
ราชการ และองค์กรเอกชน เพ่ือก่อให้เกิดการบูรณาการในการท างานและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชน และเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล
ในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข คืนความสุขให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง  
   ดังนั้น เพ่ือเป็นการบริการประชาชน, รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนและ
สร้างความสันพันธ์ระหว่างชุมชนกับเทศบาล เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้จัดท าโครงการเทศบาลสัญจร เพ่ือ
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้กับประชาชน  
๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือรับทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
  ๓.๒ เพ่ือเป็นการออกพบปะประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง
เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติทีด่ีต่อเทศบาล 
  ๓.๓ เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีในงานบริการระหว่างเทศบาลต าบล
เมืองงายกับประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย  
   3.4 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการมารับบริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน เช่น การรับแจ้ง
เรื่องราวร้องทุกข์, การแจกสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์รับแจ้งเหตุ, การรับปัญหาด้านทะเบียนราษฎร, การให้
ค าปรึกษาด้านกฎหมาย, การรับช าระภาษี, การตรวจสุขภาพ, การให้บริการด้านสาธารณสุขฯ  
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
๖. วิธีด าเนินการ 
  ๕.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการต่อผู้บริหาร 
    ๕.๒ ด าเนินการจัดกิจกรรมเทศบาลสัญจร   
  ๕.3 รายงานผลการด าเนินกิจกรรม ให้ผู้บริหารได้รับทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน 15,000 บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 เทศบาลต าบลเมืองงายได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน และ
ประชาชนก็ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด  
  10.2 ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบนโยบาย/กิจกรรมและบทบาทหน้าที่ของเทศบาลต าบล
เมืองงายในงานบริการต่าง ๆ  
   10.3 เป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ หรือแนวทางแก้ไขปัญหาการท างานระหว่างบุคคล
กับประชาชนในพื้นท่ีโดยตรง 
   10.4 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองงายกับประชาชนใน
พ้ืนที ่
   10.5 นโยบายของเทศบาลต าบลเมืองงายสามารถขับเคลื่อนได้รวดเร็วและตรงเปูาหมาย
มากขึ้น โดยที่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ให้ความร่วมมือมากขึ้น 
   10.6 ประชาชนได้รับการบริการด้านต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.2. การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

ล าดับที่ 51 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการให้บริการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ   
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานการจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งตามความนัยข้อ ๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้ภายใน
เดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป มาลงทะเบียนและ
ยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด และการประกาศใช้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ความนัยข้อ ๗ แห่งระเบียบกรทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้พิการ ลงทะเบียนและ
ยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเคร่งครัดนั้น 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการตามภารกิจที่
เพ่ือให้การด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ของเทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย และเป็นการอ านวยความสะดวกลดระยะเวลาการด าเนินการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและเป็นการบริการการจ่ายเบี้ยยังชีพได้ครบถ้วน เพ่ือรับฟังปัญหาความต้องการและ
ความคิดเห็นของผู้รับเบี้ยยังชีพฯ และประชาชนในชุมชนทุกพ้ืนที่ตลอดจนเป็นการพบปะพูดคุยระหว่างคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล กับผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจ
ให้แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้จัดท าโครงการให้บริการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ย
ยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการขึ้น 
๓. วัตถุประสงค ์
   ๓.๑ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และเป็นการบริการอย่างเข้าถึงในทุกพ้ืนที่ให้แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ในเขตความรับผิดชอบ 
   ๓.๒ เพ่ือให้มีการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพได้อย่างครบถ้วน 
   ๓.๓ เพ่ือเป็นการรับฟังปัญหาความต้องการและความคิดเห็นของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ และ
ประชาชนในพื้นท่ีเขตความรับผิดชอบ 
   ๓.๔ เพ่ือเป็นการพบปะพูดคุยระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลกับผู้
มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ 
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ทั้ง ๗ หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
๖. วิธีด าเนินการ 
   6.๑ ก าหนดแผนการด าเนินโครงการ 
   6.๒ น าเสนอโครงการต่อคณะผู้บริหาร 
   6.๓ ประชาสัมพันธ์โครงการโดยผ่านเสียงตามสาย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานชุมชน 
   6.๔ ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
   6.๕ ติดตามประเมินผลโครงการ และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5)  

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ  
  งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ได้รับการอ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาการด าเนินการ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และเป็นการบริการอย่างเข้าถึงในทุกพ้ืนที่ ในเขตความรับผิดชอบ 
  ๑๐.๒ การด าเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพฯ ผู้สูงอายุ และผู้พิการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบฯ กระทรวงมหาดไทยฯ 
  ๑๐.๓ ได้รับฟังปัญหาความต้องการและความคิดเห็นของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ และ
ประชาชนในพื้นท่ีเขตความรับผิดชอบ 
  ๑๐.๔ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล กับผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ ได้พบปะ
พูดคุยระหว่างกัน ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้แก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.2. การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

ล าดับที่ 52 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการให้บริการตรวจสอบสถานะการด ารงชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยัง
ชีพของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ปุวยเอดส์  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๓ การตรวจสอบและจัดทาทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิ ข้อ ๑๐ภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
และให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแสดงการด ารงชีวิตอยู่ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนรับเบี้ย  ยังชีพผู้สูงอายุ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้ผู้พิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๓ การตรวจสอบและจัดทาทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิ ข้อ ๑๐ภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบสถานะความพิการและการด ารงชีวิตอยู่
ของผู้พิการ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ส าหรับผู้ปุวยเอดส์ นั้น  
   ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
เทศบาลต าบลเมืองงาย ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการตามภารกิจที่เพ่ือให้การด าเนินการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและ    เป็นการอ านวย
ความสะดวก ลดระยะเวลาการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนและเป็นการบริการการจ่าย
เบี้ยยังชีพได้ครบถ้วน เพ่ือรับฟังปัญหาความต้องการและความคิดเห็นของผู้รับเบี้ยยังชีพและประชาชนใน
ชุมชนทุกพ้ืนที่ ตลอดจนเป็นการพบปะพูดคยุระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล กับผู้รับ
เบี้ยยังชีพฯ ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจให้แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้
จัดท าโครงการให้บริการตรวจสอบสถานะการด ารงชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ปุวยเอดส์ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค ์
   ๓.๑ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและเป็นการบริการอย่างเข้าถึงในทุกพ้ืนที่ให้แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ในเขตความรับผิดชอบ 
   ๓.๒ เพ่ือให้การตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
   ๓.๓ เพ่ือเป็นการรับฟังปัญหาความต้องการและความคิดเห็นของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ และ
ประชาชนในพื้นท่ีเขตความรับผิดชอบ 
   ๓.๔ เพ่ือเป็นการพบปะพูดคุยระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล กับผู้
มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ 
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ทั้ง ๗ หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบล
เมืองงาย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
๖. วิธีด าเนินการ 
   6.๑ ก าหนดแผนการด าเนินโครงการ 
   6.๒ น าเสนอโครงการต่อคณะผู้บริหาร 
   6.๓ ประชาสัมพันธ์โครงการโดยผ่านเสียงตามสาย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานชุมชน 
   6.๔ ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
   6.๕ ติดตามประเมินผลโครงการ และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5)  

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ  
  งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   ๑๐.๑ ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ได้รับการอ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาการด าเนินการ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และเป็นการบริการอย่างเข้าถึงในทุกพ้ืนที่ฯ ในเขตความรับผิดชอบ 
   ๑๐.๒ การด าเนินการตรวจสอบสถานะการด ารงชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพฯ 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน 
   ๑๐.๓ ได้รับฟังปัญหาความต้องการและความคิดเห็นของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ และ
ประชาชนในพื้นท่ีเขตความรับผิดชอบ 
  ๑๐.๔ ได้พบปะพูดคุยระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล กับผู้มีสิทธิ
รับเบี้ยยังชีพฯ ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้แก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.2. การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

ล าดับที่ 53 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ปุวยเอดส์ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามที่มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ปุวยเอดส์ 
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะการคลังเพียงพอสามารถจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ 
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพโดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๔ งบประมาณและวิธีการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ข้อ ๑๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๔ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๔เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ สามารถใช้งบประมาณ
ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านเงินสงเคราะห์และงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ไปใช้ในการ
สงเคราะห์ให้ได้จ านวนคนและจ านวนเงินได้ตามที่ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น 
   เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้ด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนด้านการสงเคราะห์เบี้ย  ยัง
ชีพ การจ่ายเงินสดจะก าหนดให้มีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน และการจ่ายให้แก่ผู้มี
สิทธิ์โดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารธนาคารกรุงไทยในนามผู้มีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์หรือในนามบุคคล
ผู้ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ ๑๙ ทุกเดือน 
   เพ่ือให้การด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ของเทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และเป็นการอ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาการ
ด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และเป็นการบริการการจ่ายเบี้ยยังชีพได้ครบถ้วน  
เพ่ือรับฟังปัญหาความต้องการและความคิดเห็นของผู้รับเบี้ยยังชีพฯ และประชาชนในชุมชนทุกพ้ืนที่ตลอดจน
เป็นการพบปะพูดคุยระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล กับผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ตลอดจน
เสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจให้แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้จัดท าโครงการออก
ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ปุวยเอดส์ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค ์
   ๓.๑ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และเป็นการบริการอย่างเข้าถึงในทุกพ้ืนที่ให้แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ในเขตความรับผิดชอบ 
   ๓.๒ เพ่ือให้มีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ได้อย่างครบถ้วน 
   ๓.๓ เพ่ือเป็นการรับฟังปัญหาความต้องการและความคิดเห็นของผู้รับเบี้ยยังชีพฯ และ
ประชาชนในพื้นท่ีเขตความรับผิดชอบ 
   ๓.๔ เพ่ือเป็นการพบปะพูดคุยระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล กับ
ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ 
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ปุวยเอดส์ ที่รับเงินเบี้ยยังชีพฯ ด้วยเงินสด ทั้ง ๗ หมู่บ้านในเขต 
เทศบาลต าบลเมืองงาย   
5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
๖. วิธีด าเนินการ 
   6.๑ คณะกรรมการด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือในการด าเนิน
กิจกรรม 
   6.๒ น าเสนอโครงการต่อคณะผู้บริหาร 
   6.๓ ประชาสัมพันธ์โครงการโดยผ่านเสียงตามสาย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานชุมชน 
   6.๔ ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
   6.๕ ติดตามประเมินผลโครงการ และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5)   

๘. งบประมาณด าเนินการ 
   8.1 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานงบกลาง เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์  
   8.2 ตามการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ   
   8.3 ตามการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ   
๙. ผู้รับผิดชอบ  
  งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   ๑๐.๑ เป็นการอ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และเป็นการบริการอย่างเข้าถึงในทุกพ้ืนที่ให้แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ในเขตความรับผิดชอบ 
   ๑๐.๒ มีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ได้อย่างครบถ้วน 
   ๑๐.๓ เป็นการรับฟังปัญหาความต้องการและความคิด เห็นของผู้รับเบี้ยยังชีพฯ และ
ประชาชนในพื้นท่ีเขตความรับผิดชอบ 
  ๑๐.๔ เป็นการพบปะพูดคุยระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล กับ
ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.2. การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

ล าดับที่ 54 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการเสียภาษีร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนสู่สังคมท่ียั่งยืน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ด้วยเทศบาลต าบลเมืองงาย ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้านงบ
ด าเนินงาน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม “โครงการเสียภาษีร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนสู่สังคมที่ยั่งยืน” ซึ่ง
บทบาทและภารกิจของกองคลัง ในการดูแลประชาชนในด้านบริการ โดยเฉพาะในเรื่องการอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ช าระภาษีให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการช าระภาษีซึ่งถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในการให้บริการ
ประชาชนจากกองคลัง เทศบาลต าบลเมืองงาย 
   เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการที่จะดูแล อ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้เสียภาษี เพราะถือว่าผู้เสียภาษีทุกท่านมีความส าคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนเมือง
งายให้มีความเจริญอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการปลูกสร้างส านึกที่ดีและสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนเทศบาล
ต าบลเมืองงายทุกท่าน บริการที่ได้มอบให้กับประชาชนนี้ เป็นงานบริการที่ทางราชการมอบให้แก่ประชาชน
โดยตรงโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน 
   เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้จัดท าโครงการเสียภาษีร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนสู่สังคมที่ยั่งยืน 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน และเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลได้ อีกทาง
หนึ่งด้วย 
3. วัตถุประสงค ์
   ๓.๑ เพ่ืออ านวยความสะดวกและรวดเร็วในด้านการให้บริการแก่ประชาชนผู้เสียภาษีทุกท่าน 
   ๓.๒ เพ่ือให้การบริการของทางราชการได้เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 
   ๓.๓ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และลดขั้นตอนในการให้บริการเพ่ือให้
ประชาชนได้รับความสะดวกต่อการเข้าถึงบริการจากภาครัฐมากที่สุด 
   ๓.๔ เพ่ือสร้างความรู้สึก และทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนกับส่วนราชการ 
   ๓.๕ เพ่ือลดช่องว่างระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้บริการและให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและรวดเร็วมากที่สุด 
   ๓.๖ เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการเกิดความประทับใจในการให้บริการของทางราชการและมี
ความรู้สึกท่ีดีในการติดต่อราชการ 
   ๓.๗ เพ่ือให้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีจิตส านึกที่ดี ตระหนักถึงความส าคัญของการเสีย
ภาษีและให้ความร่วมมือมาช าระภาษีเพิ่มมากขึ้น 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทุกท่าน 
   4.๑ จ านวนประชากรที่มาช าระภาษีเพ่ิมข้ึนมากขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
   4.๒ เทศบาลต าบลเมืองงายมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึนในปีงบประมาณปัจจุบัน 
   4.๓ เทศบาลต าบลเมืองงายสามารถบริหารงานได้เพ่ิมข้ึน ในปีงบประมาณปัจจุบัน 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
   สถานที่ด าเนินการในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย รวมจ านวน ๗ ชุมชน ประกอบด้วย 
   หมู่ที ่1 บ้านเมืองงายเหนือ หมู่ที่ ๒ บ้านเมืองงายใต ้
  หมู่ที่ ๓ บ้านใหม่   หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ข้อน 
  หมู่ที่ ๙ บ้านม่วงง้ม  หมู่ที่ ๑๐ บ้านสัน 
  หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัว 
๖. วิธีด าเนินการ 
   6.๑ จัดท าและเสนอโครงการเพื่ออนุมัติด าเนินการ 
   6.๒ ประชุมชี้แจงคณะท างานและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
   6.3 จัดเตรียมบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการโครงการ 
   6.4 ประสานงานหน่วยงานราชการในสังกัดร่วมโครงการฯโดยการออกหน่วยเคลื่อนที่ เพ่ือ
ให้บริการรับช าระภาษีแก่ประชาชน 
   6.5 ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
   6.6 รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการฯ ให้คณะผู้บริหารทราบทุกระยะ 
   6.7 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ ตั้งแต่เริ่มโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการให้คณะ
ผู้บริหารทราบ ภายใน ๑๕ วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5) ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ของปีปัจจุบัน 
ถึงวันที ่๓๐ กันยายน ของปีถัดไป (เป็นประจ าของทุกปี) (เทศบาลต าบลเมืองงายมีบริการไม่หยุดพักเที่ยง) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน 15,000 บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ  
            งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.๑ ประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วในด้านการให้บริการเกี่ยวกับการช าระภาษี 
   10.2 เการบริการของทางราชการได้เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 
   10.3 ลดขั้นตอนในการให้บริการเพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกต่อการเข้าถึงบริการ
จากภาครัฐมากที่สุด 
   10.4 ประชาชนมีความรู้สึกและทศันคติที่ดกีับส่วนราชการ 
   10.5 ลดช่องว่างระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้บริการกับประชาชน 
   10.6 ประชาชนผู้รับบริการเกิดความประทับใจในการให้บริการของทางราชการ 
   10.7 ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีจิตส านึกที่ดี ตระหนักถึงความส าคัญของการเสียภาษี
และให้ความร่วมมือมาช าระภาษีเพิ่มมากขึ้น 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.2. การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

ล าดับที่ 55 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อซึ่งมียุงลายบ้านและยุงลายสวนเป็นแมลงพาหะน าโรคที่ส าคัญ
การระบาดของโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจะพบผู้ปุวยเป็นจ านวน
มาก เนื่องจากฝนที่ตกลงมาท าให้เกิดน้ าขังในภาชนะต่าง ๆ  จึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เพ่ิมจ านวนประชากรของ
ยุงลายพาหะน าโรคได้เป็นอย่างดี การปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพ   ควรต้อง
เตรียมพร้อมควบคุมก าจัดยุงลายก่อนจะถึงช่วงฤดูการระบาดของโรคเพ่ือลดจ านวนประชากรของยุงลายใน
พ้ืนที่  
  ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคติดต่อได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 
และแผนงานแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในชุมชนซึ่งโดยอาศัยความร่วมมือกั บกระทรวงหลัก คือ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข โดยผ่านหน่วยงานต่างๆ รวมถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เป็นปัญหาส าคัญปัญหาหนึ่งของประเทศ) ซึ่งเป็นหน้าที่หลักในการปูองกัน และควบคุม
โรคติดต่อในพ้ืนที ่
   เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้จัดท าโครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเพ่ือเตรียมความ
พร้อมรับมือ “โรคไข้เลือดออก” ก่อนฤดูการระบาดในพ้ืนที่รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย 7 ชุมชน   
3. วัตถุประสงค์   
   3.1 เพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของยุงลาย 
   3.2 เพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคอันเกิดจากการแพร่ระบาดของ
ยุงและพาหะน าโรค 
   3.3 เพ่ือปูองกันตนเองจากยุงลาย 
   3.4 เพ่ือการมีสุขภาพที่ดีของประชากรในพ้ืนที่ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองงาย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
   สถานที่ด าเนินการในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย รวมจ านวน ๗ ชุมชน ประกอบด้วย 
   หมู่ที ่1 บ้านเมืองงายเหนือ 
  หมู่ที่ ๒ บ้านเมืองงายใต ้
  หมู่ที่ ๓ บ้านใหม่ 
  หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ข้อน 
  หมู่ที่ ๙ บ้านม่วงง้ม 
  หมู่ที่ ๑๐ บ้านสัน 
  หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัว 
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๖. วิธีด าเนินการ 
   6.๑ จัดท าและเสนอโครงการเพื่ออนุมัติด าเนินการ 
   6.๒ จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการด าเนินโครงการฯ 
   6.3 จัดเตรียมบุคลากร วัสดุ/อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการโครงการ 
   6.4 ประสานงานหน่วยงานราชการ ชุมชน โดยการออกหน่วยบริการ เพ่ือฉีดพ่นหมอกควัน 
   6.5 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ โดยประกาศเสียงตามสายของเทศบาลต าบลเมืองงายให้
ประชาชนได้รับทราบและขอความร่วมมือในการด าเนินการตามโครงการ 
   6.6 พ่นหมอกควันก าจัดยุงลายตัวแก่ทุกหลังคาเรือน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลต าบลเมืองงาย 
   6.7 รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการฯ ให้คณะผู้บริหารทราบ  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน 70,000 บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ  
            กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 สามารถปูองกันการแพร่ระบาดของยุงลาย 
   10.2 ปูองกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคอันเกิดจากการแพร่ระบาดของยุง
และพาหนะน าโรค 
   10.3 ประชาชนสามารถปูองกันตนเองจากยุงลายได้ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.2. การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

ล าดับที่ 56 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการปูองกันและควบคุมโรคท่ีมียุงลายเป็นพาหะ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาโรคที่มียุงลายเป็นพาหะเป็นอย่างมาก          
ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกเดงกี (Dengue Hemorrhagic Fever, DHF) ไข้เดงกีช็อก (Dengue Shock Syndrome, 
DSS) ไข้เดงกี (Dengue Fever, DF) ไข้ปวดข้อยุงลายหรือไข้ชิคุนกุนย่า (Chikungunya Fever) และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา 
(Zika Virus Disease) ซึ่งท าให้มีผู้เจ็บปุวย พิการ และเสียชีวิตเป็นจ านวนมากทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย 
ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งหากผู้ปุวยโรคติดเชื้อ            
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีการติดเชื้อโรคที่มียุงลายเป็นพาหะร่วมด้วย โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก 
อาจท าให้มีอาการรุนแรง การรักษายุ่งยากซับซ้อน และมโอกาสที่ผู้ปุวยจะเสียชีวิตมีมากขึ้น  

แม้ว่าในปี 2564 จะมีรายงานจ านวนผู้ปุวยด้วยโรคที่มียุงลายเป็นพาหะลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563 
ที่ผ่านมา แต่ในเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา เริ่มมีแนวโน้มจ านวนผู้ปุวยเพ่ิมมากขึ้นในทุกภาคของประเทศไทย เนื่องจาก
ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูการระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ โดยคาดว่าจะพบผู้ปุวยสูงสุดในเดือน
กรกฎาคม จึงมีโอกาสที่จะพบผู้ปุวยและผู้เสียชีวิตเพ่ิมมากข้ึน จากข้อมูลการเฝูาระวังแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย                 
โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานที่ส าคัญ (7 ร.) ได้แก่ โรงเรือน (บ้าน) โรงธรรม (ศาสนสถาน) โรงพยาบาล โรงเรียน 
โรงแรม โรงงาน และสถานที่ราชการ พบว่าสถานที่ส าคัญทุกแห่งมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยมีแนวโน้มของค่าดัชนี
ลูกน้ ายุงลายเพ่ิมขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาในทุกสถานที่  

จากการเฝูาระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 2 มิถุนายน 
2564 ของกรมควบคุมโรค มีรายงานผู้ปุวยไข้เลือดออกสะสม 3,366 ราย เสียชีวิตสะสม 4 ราย อัตราปุวย
ตายร้อยละ 0.12 โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสียชีวิตของผู้ปุวยโรคไข้เลือดออกที่ส าคัญ ได้แก่ ได้รับการวินิจฉัย
ล่าช้า รวมถึงมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณท่ีพักอาศัย 

จากรายงานอัตราปุวยด้วยโรคไข้เลือดออกต่อประชากรแสนคน พ.ศ. 2563 ระบบ
คลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center; HDC) กระทรวงสาธารณสุข พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ปุวยด้วย 
โรคที่มียุงลายเป็นพาหะเป็นล าดับที่ 10 ของประเทศ และเป็นล าดับที่ 1 ของเขตสุขภาพที่ 1 โดยมีผู้ปุวย
จ านวน 5,765 คน และอ าเภอเชียงดาวมีผู้ปุวยด้วยโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ จ านวน 385 คน เป็นล าดับที่ 6 
ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยในเขตเทศบาลต าบลเมืองงายมีผู้ปุวยด้วยโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ จ านวนรวม 40 
ราย คิดเป็น 1,046.57 ต่อแสนประชากร จึงถือได้ว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคที่มียุงลาย
เป็นพาหะ ดังนั้น จึงต้องมีการเตรียมการเฝูาระวังและควบคุมโรคอย่างเข้มข้น โดยใช้มาตรการที่หลากหลาย 
ได้แก่ การก าจัดพาหะน าโรค การปรับปรุงสภาพแวดล้อม และการปูองกันไม่ให้ยุงลายแพร่เชื้อ ซึ่งการควบคุม
โรคนั้น จ าเป็นจะต้องท าอย่างต่อเนื่อง และอาศัยการมีส่วนร่วมจากหลายฝุายทั้งภาครัฐ  เอกชน และภาคี
เครือข่ายประชาชน รวมถึงการได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพ้ืนที่ จึงจะสามารถด าเนินการควบคุมโรค
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้
จัดท าโครงการปูองกันและควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปูองกันและควบคุมโรค             
ที่มียุงลายเป็นพาหะในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ.2561-2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 ด้านการจัดการสาธารณภัย  การสร้างความมั่นคงและยกระดับชีวิตที่ดีของประชาชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2) ห้วงปี 2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3. วัตถุประสงค์   
   3.1 เพ่ือปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ 

   3.2 เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองงายมีความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักปูองกัน
ตนเองจากโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ ตลอดจนให้ความร่วมมือในการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองงาย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
   สถานที่ด าเนินการในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย รวมจ านวน ๗ ชุมชน  
๖. วิธีด าเนินการ 
   6.๑ เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินโครงการฯ 
   6.2 จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ในการด าเนินโครงการฯ 
   6.3 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ โดยประกาศเสียงตามสายของเทศบาลต าบลเมืองงาย  
ให้ประชาชนได้รับทราบ และขอความร่วมมือในการด าเนินการตามโครงการฯ 
   6.4 พ่นสารเคมีก าจัดยุงตัวแก่ก่อนการระบาดภายในวัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
และสถานที่ราชการทุกแห่งในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองงาย 
   6.5 5  พ่นสารเคมีก าจัดยุงตัวแก่เมื่อเกิดเหตุระบาดอันเกิดจากยุงลายเป็นพาหะอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมาตรการควบคุมและปูองกันโรคที่กรมควบคุมโรคก าหนด 
   6.6 ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน 50,000 บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ  
            กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 สามารถปูองกันการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ 
   10.2 ปูองกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคอันเกิดจากการแพร่ระบาดของยุง
และพาหนะน าโรค 
   10.3 ประชาชนสามารถปูองกันตนเองจากยุงลายได้ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.2. การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

ล าดับที่ 57 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ตามที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงมหาดไทย  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันด าเนินโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือไม่ให้มผีู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี ๒๕๖0 จากความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม สามารถลดจ านวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างต่อเนื่อง จากการ
ด าเนินการรณรงค์ตามโครงการดังกล่าวผลปรากฏว่าแนวโน้มจ านวนผู้เสียชีวิตลดลง  แต่ยังไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้น การจัดให้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าภายในเขตพ้ืนที่ของ
เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส าคัญอย่างยิ่ง ที่จะท าให้เกิดแรงจูงใจให้ประชาชนน าสุนัข
และแมวที่อยู่ในความดูแลมารับการฉีดวัคซีน สุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนจะมีภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษ
สุนัขบ้า ส่งผลให้อัตราจากการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ลดลง อันจะมีผลต่อการลดความเสี่ยงของ
ประชาชนจากการถูกกัดและปูองกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า 
   3.2 เพ่ือให้สุนัขท่ีไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
   3.3 เพ่ือสร้างความตื่นตัวแก่ประชาชนให้เห็นความส าคัญในการฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมว 
   3.4. เพื่อเร่งก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศ 
   3.5 เพ่ือลดอัตราการเกิดของสุนัขและแมวในพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลเมืองงาย
โดยการท าหมัน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองงาย 
5. พื้นที่ด าเนินการ ก าหนดตารางการออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน 
วัน  เดือน  ปี ชุมชน เวลา สถานที่ด าเนินการ 
มีนาคม   - ชุมชนบ้านเมืองงายเหนือ หมู่ที่ ๑ 

- ชุมชนบ้านม่วงง้ม หมู่ที่ ๙ 
๐๙.๐๐ –๑๒.๐๐น. 

ศาลาเอนกประสงค์วัดเชียงยืน 
บริเวณลานหน้าวัดม่วงง้ม 

มีนาคม   - ชุมชนบ้านเมืองงายใต้ หมู่ที่ ๒ 
- ชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๑ 

๐๙.๐๐ –๑๒.๐๐น. 
ศาลาเอนกประสงค์วัดเชียงมั่น 
ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองบัว 

มีนาคม   - ชุมชนบ้านสัน หมู่ที่ ๑๐ ๐๙.๐๐ –๑๒.๐๐น. ศาลาเอนกประสงค์บ้านสัน 
มีนาคม   - ชุมชนบ้านใหม่ หมู่ที่ ๓ ๐๙.๐๐ –๑๒.๐๐น. ศาลาเอนกประสงค์วัดศรีบุญเรือง 
มีนาคม   - ชุมชนบ้านแม่ข้อน หมู่ที่ ๔ ๐๙.๐๐ –๑๒.๐๐น. ศาลาเอนกประสงค์วันสะอาดชัยศรี 
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๖. วิธีด าเนินการ 
   6.๑ จัดท าและเสนอโครงการเพื่ออนุมัติด าเนินการ 
   6.๒ จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการด าเนินโครงการฯ 
   6.3 จัดเตรียมบุคลากร วัสดุ/อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการโครงการ 
   6.4 ประสานงานหน่วยงานราชการ ชุมชน โดยการออกหน่วยบริการ เพ่ือฉีดวัคซีนโรค
พิษสุนัขบ้า 
   6.5 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ โดยประกาศเสียงตามสายของเทศบาลต าบลเมืองงายให้
ประชาชนได้รับทราบและขอความร่วมมือในการด าเนินการตามโครงการ 
   6.6 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
   6.7 รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการฯ ให้คณะผู้บริหารทราบ  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5)   
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน 45,000 บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ  
            กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้มีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 
   10.2 สุนัขและแมวได้รับวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
   10.3 ลดการเกิดของสุนัขและแมวจรจัดในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย 
   10.4 ลดอันตรายของประชาชนในกรณีท่ีถูกสุนัขหรือแมวกัด 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.2. การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

ล าดับที่ 58 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการคัดแยกขยะโดยชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
                การจัดการขยะโดยมุ่งเน้นให้มีระบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบครบวงจร ตั้งแต่
จุดเริ่มต้นของการเกิดขยะจนถึงการก าจัดขยะขั้นสุดท้าย และให้ความส าคัญต่อการน าขยะที่มีศักยภาพ
กลับน ามาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และลดปริมาณขยะที่ต้องน าไปก าจัดให้เหลือน้อยที่สุดมุ่งเน้นการมีส่วน
ร่วมจากชุมชน โดยมีเปูาหมายด้านการจัดการขยะในเขตเทศบาลต าบลเมืองงายในระยะยาว โดยมี
สาระส าคัญคือการควบคุมอัตราการผลิตขยะของประชาชน การสนับสนุนงบประมาณ บุคลากรและ
วิชาการจากองค์กรอ่ืนเพ่ือให้มีการจัดการขยะ ตั้งแต่การเก็บ การคัดแยก การขนส่งและการน ากลับมาใช้
ประโยชน์ตลอดจนการก าจัดที่ถูกต้อง ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะ
มากขึ้น 
              แนวทางการลดขยะในที่แหล่งก าเนิดเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและเปูาหมาย เทศบาล
ต าบลเมืองงาย มีแนวทางปฏิบัติจัดท าแผนด าเนินการด้านการลดขยะ และการใช้ประโยชน์จากขยะ  
ลดจ านวนขยะที่ย่อยสลายได้เองให้ลดน้อยลงในแต่ละปี พร้อมกับการส่งเสริมมาตรการต่างๆ  ในการ
สนับสนุนกิจกรรมให้เกิดข้ึนในชุมชน ที่จะก่อให้เกิดการลดขยะตามเปูาหมายที่ก าหนด 
3. วัตถุประสงค์   
   3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักวิธีการคัดแยกขยะท่ีถูกต้อง 
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะด้วยตนเอง และเป็นการลดเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับขยะที่จะเกิดข้ึน 
   3.3 เพ่ือลดต้นทุนการผลิต โดยการน าขยะมาดัดแปลงและเพ่ิมมูลค่า เช่น การท าน้ าหมัก
ชีวภาพจากเศษพืชเศษอาหาร การท าถังขยะจากวัสดุที่เหลือใช้ 
   3.3 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึงวิธีการคัดแยกขยะที่ถูก เป็นการลดอันตรายที่อาจเกิด
จากขยะ เช่น ขวดแก้ว หลอดไฟฟูา ถ่านไฟฉาย กระป๋องย่าฆ่าแมลง ฯลฯ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองงาย ทุกหลังคาเรือน 
                   - ด าเนินกิจกรรมในส านักงานเทศบาลต าบลเมืองงาย 
                   - ด าเนินกิจกรรมในชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย วัดและโรงเรียนในเขตเทศบาล
ต าบลเมืองงาย 
                   - ด าเนินการประชุม/อบรมการคัดแยกขยะให้ชุมชนในเขตเทศบาล            
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
   สถานที่ด าเนินการในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย รวมจ านวน ๗ ชุมชน ประกอบด้วย 
   หมู่ที่ 1 บ้านเมืองงายเหนือ หมู่ที่ ๒ บ้านเมืองงายใต ้
  หมู่ที่ ๓ บ้านใหม่   หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ข้อน 
  หมู่ที่ ๙ บ้านม่วงงม้   หมู่ที่ ๑๐ บ้านสัน 
  หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัว 
๖. วิธีด าเนินการ 
                   6.1 จัดท าโครงการคัดแยกขยะโดยชุมชน 
                    6.2 น าเสนอโครงการเพื่อการพิจารณาอนุมัติและการประชาสัมพันธ์โครงการ 
                   6.3 จัดหาวัสดุและอุปกรณ์เพ่ือด าเนินกิจกรรม 
                   6.4 ขอสนับสนุนวิชาการจากหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนเพื่อน าข้อมูลมาใช้ให้ 
เหมาะสมกับพ้ืนที ่
                  6.5 จัดท ากิจกรรมการคัดแยกขยะในชุมชน 
                   6.6 จัดท าแผ่นพับและสื่อประชาสัมพันธ์แนะน าการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
                   6.7 จัดท าปุ๋ยจากขยะในระบบซีเมนต์และหลุมดินแบบสาธิต 
                   6.8 จัดท าน้ าหมักจุลินทรีย์ 
                   6.9 การจัดการขยะมีพิษในครัวเรือน วัดและโรงเรียน 
                   6.10 ศึกษาดูงานการคดัแยกขยะโดยชุมชนต้นแบบที่เทศบาลต าบลอุโมงค์ จ.ล าพูน 
                    6.11 ประชุม/อบรมการคัดแยกขยะให้กับชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย 
                   6.12 สรุปผลการด าเนินและน าเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน 20,000 บาท 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
            กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
            10.1 ชุมชนรู้วิธีการด าเนินการและกิจกรรมของโครงการ 
            10.2 ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามโครงการ 
            10.3 ชุมชนรู้จักการจัดการขยะในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน และน าไปปฏิบัติได้เอง 
            10.4 ชุมชนมีการคัดแยกขยะเองในครัวเรือนออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได ้
             10.5 ในชุมชนมีจ านวนขยะที่ต้องน าไปก าจัดลดน้อยลง 
            10.6 ขยะมีพิษในชุมชนลดลง      
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.2. การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

ล าดับที่ 59 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “เมืองงายสะอาด”   
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ขยะมูลฝอย ขยะหรือของเสีย แบ่งเป็นมูลฝอยธรรมดาทั่วไป ได้แก่  มูลฝอยสด  
เศษอาหาร กระดาษ โฟม พลาสติก ขวด แก้ว โลหะฯลฯ และของเสียอันตราย ได้แก่ มูลฝอยติดเชื้อจาด
โรงพยาบาลกากสารเคมี สารเคมีก าจัดแมลง กากน้ ามัน หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ใช้แล้ว 
แหล่งก าเนิดของเสียที่ส าคัญ ได้แก่ ชุมชนโรงงานอุตสาหกรรมและพ้ืนที่เกษตรกรรม 
  ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากขยะทุกวันนี้คนไทยกว่า 60 ล้านคน สามารถสร้างขยะได้
มากถึง 14 ล้านตันต่อปี แต่ความสามารถในการจัดเก็บขยะกลับมีไม่ถึง 70% ของขยะที่เกิดขึ้น จึงท าให้
เกิดปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง ตามสถานที่ต่างๆ หรือมีการน าไปก าจัดโดยวิธีกองบนพ้ืนซึ่งไม่ถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาลก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ 

(1.) อากาศเสีย เกิดจากการเผาขยะมูลฝอยกลางแจ้งท าให้เกิดควันและสารมลพิษทาง
อากาศ 

(2.) น้ าเสีย เกิดจากการกองขยะมูลฝอยที่ตกค้างบนพ้ืนเมื่อฝนตกจะเกิดน้ าเสียซึ่งไหลลง
สู่แม่น้ าท าให้เกิดภาวะมลพิษทางน้ า 

(3.) แหล่งพาหะน าโรค จากมูลฝอยตกค้างบนพ้ืนจะเป็นแหล่งเพราะพันธุ์ของหนูและ
แมลงวันซึ่งเป็นพาหะน าโรคติดต่อท าให้มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

(4.) เหตุร าคาญและความไม่น่าดู จากการเก็บขยะมูลฝอยไม่หมดท าให้เกิดกลิ่นเหม็น
รบกวน 
ระยะเวลาที่ขยะแต่ละชนิดย่อยสลายตามธรรมชาติ 

ชนิดของขยะ ระยะเวลาย่อยสลาย 
เศษกระดาษ 2-5 เดือน 
เปลือกส้ม 6 เดือน 

ถ้วยกระดาษเคลือบ 5 ปี 
ก้นกรองบุหรี่ 12 ปี 
รองเท้าหนัง 25-40 ป ี

กระป๋องอลูมีเนียม 80-100 ป ี
โฟม ไม่ย่อยสลายควรหลีกเลี่ยงการใช้ 
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ปัญหาและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากของเสียอันตราย 
  ของเสียอันตราย หมายถึงของเสียที่มีส่วนประกอบหรือเจือปนด้วยวัตถุอันตราย ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ระบุว่ามี 10 ประเภท ได้แก่ วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุ
ออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท าให้เกิดโรค วัตถุกันมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิด            
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองและวัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็น
เคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใด อาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม 
  ปัญหามลพิษจากของเสียอันตราย ท่ีส าคัญซ่ึงกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมมีดังนี้ 
  (1.) ของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ สารเคมี เศษวัตถุดิบ เศษผลิตภัณฑ์  
น้ าเสีย อากาศเสีย 

(2.) ของเสียอันตรายจากสถานพยาบาล ได้แก่ มูลฝอยติดเชื้อ เศษชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆ   
เศษเนื้อเยื่อ สารกัมมันตรังสี ซากสัตว์ทดลองและสิ่งขับถ่ายหรือของเหลวจากร่างกายผู้ปุวย  

(3.) ของเสียอันตรายจากบ้านเรือน เมื่อหมดอายุการใช้งานแล้ว ได้แก่ ถ่านไฟฉาย 
แบตเตอรี่รถยนต์ น้ ายาท าความสะอาด เครื่องสุขภัณฑ์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ สารเคมี ก าจัดแมลง  

(4.) ของเสียอันตรายจากภาคเกษตรกรรม ได้แก่ ภาชนะบรรจุสารเคมี ประเภทสารเคมี 
ก าจัดศัตรูพืช 
  จากปัญหาดังกล่าว เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงจัดท าโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “เมืองงายสะอาด” ขึ้น   
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ 
ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ 

3.2 เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยกขยะ การน ากลับมาใช้ใหม่ 
3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการก าจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี 
3.4 เพ่ือให้ชุมชนบริหารจัดการขยะด้วยตนเองได้ 
3.5 เพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  วัด โรงเรียน หมู่บ้าน / ชุมชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองงาย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เขตเทศบาลต าบลเมืองงาย และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
๖. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

6.2 ประชุม  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์โครงการ 
6.3 จัดหาวัสดุ และอุปกรณ์เพ่ือด าเนินกิจกรรม 
6.4 ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 
6.5 สรุปผลการด าเนินการและเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 
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๘. งบประมาณด าเนินการ 
  400,000 บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ  
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ 
ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ    

10.2 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการ
คัดแยก การน ากลับมาใช้ใหม่ 

10.3 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงายมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการก าจัดขยะประเภท
ต่างๆ อย่างถูกวิธี 

10.4 หมู่บ้านสามารถบริหารจัดการขยะได้อย่างเข้มแข็ง 
10.5 ขยะในชุมชนมีปริมาณลดลง 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.2. การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

ล าดับที่ 60 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  มาตรการ ก าหนดช่องทางการร้องเรียน/ ร้องทุกข์/ ศูนย์บริการประชาชน เพ่ือบริการ
ประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน ถือเป็นเสียงสะท้อนให้รัฐบาลและหน่วยงานของ   
รัฐทราบว่า การบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ซึ่งรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย  
และหน่วยงานของรัฐได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ 
ประชาชนมาโดยตลอด มีการรับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ท างานของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐมากขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและเสริมสร้าง
ความสงบสุขให้เกิดข้ึนในสังคม  

เทศบาลต าบลเมืองงายให้ความส าคัญกับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนแนวคิดในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ืออ านวยความยุติธรรม ขจัดปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง จึงได้ก าหนดมาตรการ ก าหนดช่องทางการร้องเรียน/ ร้องทุกข์/ ศูนย์บริการประชาชน เพ่ือ
บริการประชาชนขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองงาย และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วน
ได้มชี่องทางการร้องเรียน/ ร้องทุกข์/ ศูนย์บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เทศบาลต าบลเมืองงายมีช่องทางการร้องเรียน/ ร้องทุกข์/ ศูนย์บริการประชาชน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน/ ร้องทุกข์/ ศูนย์บริการประชาชน  
  6.2 จดัให้มีช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์/ศูนย์บริการประชาชน ไว้เพ่ือบริการประชาชน 
  6.3 มีเจ้าหน้าทีบ่ริการประชาชน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
    ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์/ศูนย์บริการประชาชน ไว้เพ่ือบริการประชาชน 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.2. การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ได้ทราบ

ถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ 

ล าดับที่ 61 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
ได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่อง
การร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
  3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม
ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีการด าเนินการ 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ  
  งานนิติการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
  10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

ล าดับที่ 62 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ
องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ  ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาล
ต าบลเมืองงาย ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ให้เป็นองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
เทศบาลต าบลเมืองงายโดยงานแผนและงบประมาณ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลเมืองงายขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองงาย และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วน
ได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลต าบลเมืองงาย ให้สอดคล้อง
กับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
และสุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน ๑ คณะ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
  ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม    

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองงาย บางต าแหน่งใน
ปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่งตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงต้องด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองงาย, คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

ล าดับที่ 63 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชารัฐ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ บัญญัติให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริหาร
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นโดยให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง   โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  เวทีประชาคมเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในเขตพ้ืนที่และหน่วยงานภาครัฐ  ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเทศบาลต าบลเมืองงาย
จึงจัดท าโครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้การส่ งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชารัฐขึ้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเกิดการมีส่วนร่วมในการบูรณาการกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ  
ให้สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนน าไปสู่การพัฒนาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2 เพ่ือรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลในแผนชุมชนและปัญหาความต้องการ ประเด็นการ
พัฒนา แยกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่ของเทศบาล
ต าบลเมืองงาย เพ่ือน ามาวิเคราะห์ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 เพ่ือให้เทศบาลต าบลเมืองงาย มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.4 เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติในบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   4.1 คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย 
   4.2 ผู้น าชุมชน/คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย ทั้ง ๗ ชุมชน 
   4.3 ประชาชนทั่วไปผู้มีความสนใจ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
  4.4 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลเมืองงาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
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6. วิธีด าเนินการ 
รายละเอียด ต.ค. พ.ย. 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
3. การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
4. จัดประชุมร่วมระดับต าบล 
5. จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลเมืองงาย 
6. การจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๙. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองงาย 
๑๐. การอนุมัติแผนและประกาศใช้แผน 

  
 
 
 
 
 
 

               ในการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวมีองค์กรรับผิดชอบ ได้แก่ งานแผนและ
งบประมาณ/หน่วยงานที่ ได้รับมอบหมายคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงส่วนต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5)  
8. งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน 5,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 เทศบาลต าบลเมืองงาย มีแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาของ
จังหวัด และแผนพัฒนาอ าเภอเชียงดาว และแผนชุมชน   
   10.2 เทศบาลต าบลเมืองงาย มีแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งใช้เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม   
  10.3 แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเมืองงาย มีโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน และครอบคลุมทุกด้าน โดยน าข้อมูลในแผนชุมชนจากประชาคมและชุมชน  
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

ล าดับที่ 64 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 มาตรการ ให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ยึดหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วม
สังเกตการณ์จัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาลต าบลเมืองงายโดยต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารการด าเนินโครงการและการใช้งบประมาณเพ่ือส่งเสริม
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
จัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลเมืองงาย 

3.2 เพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุให้แก่ประชาชน  
3.3. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลการด า เนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนและให้ประชาชนเข้าร่วม
สังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
  ด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุ ในการด าเนินการของเทศบาล 
ต าบลเมืองงายด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้  
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ล าดับที่ 65 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาล เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุ ติการ
ด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต่อไป  
  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเมืองงาย มีการขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ เทศบาลต าบลเมืองงายจึงได้จัดท า
กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเมืองงาย ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
  3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลเมืองงายและเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ
เทศบาลต าบลเมืองงาย 
  3.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและมอบหมายหน้าที่ตามหัวข้อการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
  6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเมืองงายดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1. มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

ล าดับที่ 66 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  กิจกรรม การจัดท ารายงานการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลเมืองงาย จึงได้มี
การจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดเป็นประจ าทุกปี 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรของเทศบาล 
  2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
  3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดู แลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามก าหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขฯ  
   เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
  3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
ด าเนินการประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย. 1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ 
ปย. 2 
  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการ
รวบรวม เพ่ือจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กรและน าเสนอผู้บริหาร 
พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
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7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขฯ  
   เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
  3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1. มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในโดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้
ผู้ก ากับดูแล 
ล าดับที่ 67 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  กิจกรรม การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาล
ต าบลเมืองงายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ  
และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน  
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล
เมืองงายเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไป
ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้จัดท าการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  

3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี 
และด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด  

3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม  
3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่าง  ๆของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขฯ  
   เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
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6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และ
วิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และ
ประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  

6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและ
ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัย
ของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  

6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่
ทางราชการก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้อง
กับนโยบาย  

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น  

10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง  
10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและประหยัด  
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.2. การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
ล าดับที่ 68 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 มาตรการ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/ แนวทางการบริหารงานบุคคล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคล ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจ
ขององค์กรจึงมักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและ
ข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้เป็นการปฏิบัติงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้ก าหนดมาตรการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/ แนวทางการ
บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคล ยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ 
แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือ
สั่งการโดยเคร่งครัดและหลักการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ต าบลเมืองงายเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลด้วยความ
โปร่งใสเป็นธรรม 

3.2 เพ่ือเป็นแนวทางการตรวจสอบ ก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งกรรมการภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับดูแลบริหารงานบุคคล
ในการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
  6.2 ด าเนินการตรวจสอบการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้น
เงินเดือน โดยสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการพิจารณาที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.2. การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การ
รับ – จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
ล าดับที่ 69 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การปฏิบัติงานด้านการคลัง เป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่ นมีการท างานมี
กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและ
ตรวจสอบได ้
  3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองงาย และประชาชนทั่วไป 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองงาย 
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้
ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5)  
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
  10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.2. การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
ล าดับที่ 70 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 กิจกรรม แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ตามที่เทศบาลต าบลเมืองงายได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี การจัดซื้อจัดจ้างจึงเป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาลต าบลเมืองงาย อย่างไร
ก็ตามการจัดซื้อจัดจ้างของทางภาครัฐยังเป็นที่ครหาในเรื่องเก่ียวกับการทุจริต ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารการ
จัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลเมืองงายเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เทศบาล
ต าบลเมืองงายจึงได้มีกิจกรรม แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการ
ของเทศบาลต าบลเมืองงาย เพ่ือร่วมตรวจสอบและเป็นการปูองกันกี่ทุจริตในเทศบาลต าบลเมืองงาย 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลเมืองงาย 

3.2 เพ่ือเป็นแนวทางการปูองกันการทุจริตในเทศบาลต าบลเมืองงาย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ตัวแทนแระชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองงาย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 แต่งตั้งกรรมการภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างให้มีส่วน
ร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลเมืองงาย   

6.2 มีการสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่ตัวแทนภาคประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนเข้าร่วมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.3. การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ

ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 

ล าดับที่ 71 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหารและสมาชิกสภา  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน
ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้
เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิด
จากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ 
ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการ
พัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า 
เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
   จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 

  ดังนั้น เพ่ือให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองงายเพ่ิมพูนความรู้ ความ
เข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมถึงแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้
ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตาม
มาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้
ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต ส านักปลัด จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย เพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน 
  3.2 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
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  3.3 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย มีความรู้ความเข้าใจมิ
ให้ด าเนินกิจการทีเ่ป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
  3.4 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม
มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 
  6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาลเข้ารับการอบรม (การประชุมประจ าเดือน) 
  6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
  6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองงายได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน 
  10.2 คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
  10.3 คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย มีความรู้ความเข้าใจมิให้
ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
  10.4 คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย มีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.3. การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ

ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 

ล าดับที่ 72 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อม
ที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษา
อบรมเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่เทศบาลต าบลห้วยโพธิ์ได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้
และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน า
ความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  ดังนั้น เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร 
พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ
เข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
  3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย 
  3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่าง
ถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย ทุกคน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ทั้งในเทศบาลต าบลเมืองงายและหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
6. วิธีการด าเนินการ 
  6.1 งานบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลและ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี 
  6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัด
ฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่รับผิดชอบ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน 5๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ผลลัพธ์ 
  10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
  10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ ๆ 
  10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

ตัวช้ีวัด 
  จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ครบทุกคน 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.3. การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุาย

บริหารตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝุฝุายใด 

ล าดับที่ 73 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   กิจกรรม ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร เป็นกลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจ
ในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของ
ตนเอง เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาลเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
  3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
  3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
4. เป้าหมาย 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองงายทุกคน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีการด าเนินงาน 
  6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
  6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น  
การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
  6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  งานกิจการสภา ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
  10.2 การปฏิบัติงานต่าง ๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝูาระวังการทุจริต 

ล าดับที่ 74 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   มาตรการ การเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือ
ว่ามีการกระท าคอร์รัปชั่นการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้
ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
3. วัตถุประสงค ์
  สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาล 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
  เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินกิจกรรม
ของเทศบาล ซึ่งจะเป็นการเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขฯ 
   เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 คณะกรรมการชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ซึ่งเป็นการเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นในระดับเทศบาล 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝูาระวังการทุจริต 

ล าดับที่ 75 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม การติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐ ได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก 
จ าเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาค
ส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
  3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตต าบลเมืองงาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
  6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองงาย 
  6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
  6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
  6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
  6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
  10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่ 76 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  จากสถานการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยที่ผ่านมา ได้ประสบปัญหามากมาย เช่น การ
แตกแยกทางความคิด การเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม การ หมิ่นสถาบัน
พระมหากษัตริย์และรัชทายาท การกระท าผิดกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรม การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การระบาดของสิ่งเสพติดและอบายมุข  
  กระทรวงมหาดไทย ตามนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) โดยให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป เพ่ือให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ารู้
รักสามัคคี ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ และมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการ
รักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริม และสนับสนุนการปูองกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้มีความผาสุก จังหวัดเชียงใหม่จึงให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่นและเทศบาลต าบลเมืองงายได้ด าเนินการ
จัดศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
  ดังนั้น เทศบาลต าบลเมืองงาย โดยศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น เทศบาลต าบล
เมืองงาย จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์เพ่ือสร้าง
ทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
ตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพ่ือ
เสริมสร้างจิตส านึกความรักชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา กษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
   3.2 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองตามหลักกติกาของ
ระบอบประชาธิปไตยและสนับสนุนสร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตย  
  3.3 เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในการขจัดข้อขัดแย้ง และมี
ความรู้ความเข้าใจในการสมานฉันท์ของประชาชนเพื่อน าไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยที่ยั่งยืนถูกต้อง  
   3.4 เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในระดับพ้ืนที่ ลดปัญหาความ
ขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตลอดจนการ
สร้างความเชื่อมั่นและคืนความสุขให้กับประชาชนตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ซึ่งจะ
น าไปสู่การศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน  
  3.5 เพ่ือลดความแตกแยก ต่างกันทางความคิดของชุมชนและประชาชนลดการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ในทางที่ผิด  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ก านันต าบลเมืองงาย, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้น าชุมชน, หน่วยงานราชการ, คณะผู้บริหาร, สมาชิก
สภาเทศบาล, พนักงานเทศบาลต าบลเมืองงาย และประชาชนทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
                6.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ  
  6.2 แจ้งให้ทุกชุมชนได้รับทราบ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมจัดเวที
ประชาคม 
                6.3 ด าเนินการตามโครงการฯ 
   6.4 รายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน 10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ท าให้รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในทุก ๆ ด้าน เพ่ือน าข้อมูลและ
แนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหานั้น ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศ 
  10.2 ท าให้สังคมไทยมีความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง เกิดความมั่นคงและมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  10.3 เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่ 77 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการปกปูองและเทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  จากสถานการณ์บ้านเมืองในห้วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหามากมาย 
ประกอบด้วย การกระท าผิดกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรม การท าลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การ
ระบาดของสิ่งเสพติดและอบายมุข การแตกแยกทางความคิด การเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์
ส่วนรวมและการจาบจ้วงสถาบันหลักของชาติ 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก าหนดให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยทุกคน และเพ่ือเป็น
การแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ประกอบกับ
กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานได้แสดงพลังเพ่ือปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีกลุ่ม
บุคคลผู้ไม่หวังดีต้องการล้มล้างให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย ประชาชน ชาวไทยทุกคน จึงสมควรร่วมกัน
ปกปูองสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเทิดพระเกียรติในทุกโอกาส พร้อมทั้งจะต้องร่วมมือร่วม
ใจกัน รู้ รัก สามัคคี และสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ เพ่ือเป็นการแบ่งเบาพระราชภาระอัน
หนักหน่วงของพระองค์  
   ดังนั้น เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้จัดท าโครงการปกปูองและเทิดทูนสถาบันส าคัญของ
ชาติ ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ส าคัญที่สุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นการด ารงรักษาไว้ซึ่งพระบรมเด
ชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์เกิดแรงบันดาลใจจิตส านึกและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ มุ่งเน้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ การแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูน ปกปูอง
สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนให้ เป็นพลเมืองดีของชาติ 
3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพ่ือเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ 
  3.2 เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและสร้างความตระหนักรักเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ประเทศชาติเกิดความสงบร่มเย็น 
   3.3 เพ่ือส่งเสริมสถาบันส าคัญของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความ
สามัคคีของคนในชาต ิ
  3.4 เพ่ือให้ชุมชนทุกชุมชนและประชาชนคนไทย มีจิตส านึกความเป็นชาติร่วมกัน มีความ
ตระหนักและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์  และมีความเข้าใจในหลักการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างถูกต้องและชัดเจน 
   3.5 เพ่ือลดความแตกแยกต่างกันทางความคิดของชุมชนและประชาชนลดการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ในทางที่ผิด  
   3.6 เพ่ือให้คนในสังคมไทยมีความเป็นชาติร่วมกันและอยู่รวมกันได้อย่างร่มเย็นและสงบสุข 



150 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจ า, พนักงานจ้างสังกัด
เทศบาลต าบลเมืองงาย และประชาชนทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
                6.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ  
  6.2 แจ้งให้ทุกชุมชนได้รับทราบ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
                6.3 ด าเนินการตามโครงการฯ 
   6.4 รายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน 10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนมีความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
  10.2 ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่ส าคัญต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของ คนไทยทั้งชาติและ
เทิดทูนไว้เหนือสิ่งอื่นใด 
   10.3 ท าให้รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในทุก ๆ ด้าน เพ่ือน าข้อมูลและ
แนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหานั้น ๆ  
  10.4 ท าให้สังคมไทยมีความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง เกิดความมั่นคงและมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  10.5 เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่ 78 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   กิจกรรม วันท้องถิ่นไทย  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  “วันท้องถิ่นไทย”ถือว่าเป็นวาระส าคัญของชาติอีกวันหนึ่ง ซึ่งเป็นการเทิดพระเกียรติแด่
องค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้จัดตั้งต าบลท่าฉลอมข้ึนเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของไทย และด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ได้น าไปสู่
การพัฒนารูปแบบการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น  ในรูปแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งครอบคลุมอยู่ในพ้ืนที่ของทุกจังหวัดและทุกอ าเภอของประเทศไทย
และรูปแบบพิเศษอ่ืน เช่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ในปัจจุบัน 
   เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้เห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เพ่ือเป็นการ
ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพ่ือให้สาธารณชนได้เห็น
ความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นรากฐานส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้างในสังกัด ได้ปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และประชาชนก็มีส่วนร่วม
ในการดูแลรักษาสิ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกันต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
   ๓.๑ เพ่ือให้ผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้าง ได้น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕     
ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งต าบลท่าฉลอมเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของไทย 
อันเป็นรากฐาน ไปสู่การพัฒนารูปแบบการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น ในปัจจุบัน 
  ๓.2 เพ่ือสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, 
พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง และรวมถึงการจัดท ากิจกรรมในการสร้างความรักความ
สามัคคีร่วมกัน  
  3.3 เพ่ือสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล, 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ได้เข้าใจอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการ 
“บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ให้กับประชาชนโดยยึดประชาชน ถือประโยชน์สูงสุด 
   3.4 เพ่ือร่วมกันจัดท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างเทศบาลต าบลเมืองงายกับประชาชนในเขต
พ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองงายในการพัฒนาและดูแลสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจ า, พนักงานจ้างสังกัด
เทศบาลต าบลเมืองงาย และประชาชนทั่วไป 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
                6.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการต่อนายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 
    6.๒ ด าเนินการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2564 
  6.3 รายงานผลการด าเนินงานฯ ให้นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงายทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.๑ คณะผู้บริหาร, สมาชิสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจ า, พนักงานจ้าง 
และประชาชนทั่วไป ได้ส านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
(รัชกาลที่ 5) ที่ได้ทรงจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอม อันเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอ านาจในองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น 
   10.2 คณะผู้บริหาร, สมาชิสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจ า, พนักงานจ้าง 
และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์  
ทุกพระองค ์
   10.3 คณะผู้บริหาร, สมาชิสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจ า และ พนักงาน
จ้าง เกิดความรัก มีความสามัคคี และสร้างเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือประสานการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าที่โดยจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
   10.4 คณะผู้บริหาร, สมาชิสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจ า, พนักงานจ้าง 
มีจิตส านึกบริการสาธารณะแก่ประชาชนตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย 
   10.5 เกิดความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับประชาชน 
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