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ค าน า 
 

   การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง  
ต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม  ระบบ
การเมือง  การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ี
หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม  ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืน ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควร
และมีคุณค่า ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ  ก าหนด
มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง  ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ  เฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการ
ทุจริตได ้ 
   เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้
จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๔ ปี  (พ.ศ. 25๖๑–๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบล เมืองงาย ขึ้น เพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  เพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลต าบล เมืองงาย ให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม  
วิสัยทัศน์ก าหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตาม ค าสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย  
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ส่วนที ่1 
บทน า 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต  เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการ
ปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
   การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่น ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจาย
อ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง  ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมาก
ขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น  แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึน
เช่นเดียวกัน 
   ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
    1) การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง  และการเงินการคลังส่วน
ใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
   3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
   4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
   5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
   6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย
ในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
   7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
   สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้ 
   1) โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจาก
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง  กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม  และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
   2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม 
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 
   3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อน
ขึ้นโดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี้ 
   4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่อง
ของการผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้
สินบนแก่ เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิ์ในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด 
ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
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   5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม้เพียงพอต่อรายจ่าย  ความยากจนถือเป็ น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็ นนอยู่ที่ดีขึ้น 
ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
   6) การขาดจริยธรรม  คุณธรรม ในสมัยโบราณ  ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณธรรมที่ได้รับ
การเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรง
กลัวบาปน้อยลง  และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน  มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
   7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี  คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนท่ีมีเงิน  คนที่เป็นเศรษฐี  มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง  ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมท่ีผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ  เห็นคนโกงเป็นคน
ฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป  และไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมายของบ้านเมือง 
 

หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็ นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวี
ความรุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของ
ชาติ เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  เนื่องจาก
เกิดข้ึนทุกภาคส่วนในสังคมไทย  ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการ
ทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ  ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและ
ความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ  สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน  (Corruption 
Perception Index–CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อ
ความโปร่งใสนานาชาติ  (Transparency International–IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี  
2555–2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน จากคะแนนเต็ม  100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 
ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย  และ
ล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี  2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 
168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา  ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกันการ
ทุจริต ไม่ว่าจะเป็น  การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มี
แนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง  สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัย
ทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม  ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง  (Vertical Relation) 
หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะ
ในหมjูญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและ
มีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอ ร์รัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้  ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝั่ง
รากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต  หรือกล่าวได้ว่าเป็ นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  ผนวก
กับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างาน
ของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
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   ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  3 
เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  
เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง  
หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี
การรับรู้การทุจริต  (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึง
การที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติ    
มิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
   ยุทธศาสตร์ที่  6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perception 
Index : CPI) 
 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ และต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นบางส่วนให้เหือดหายไป และหากว่ากันไปแล้ว 
เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืนๆ จึงมีโอกาสหรือ
ความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบและเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ส านักงาน ป.ป.ช. จึงให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔)โดยด าเนินการส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมพื้นที่ท่ัวประเทศ  
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   ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิด
ผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส  สร้างค่านิยม  วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เปน็รูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่าง
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 

วิสัยทัศน์  
   “ชุมชนเมืองงายน่าอยู่ ยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริต ร่วมใจพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
โปร่งใส” 
   ค าอธิบาย  เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ซึ่งมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และประชาชนในพื้นท่ี        
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาล
ต าบลเมืองงาย และมีกลไกการตรวจสอบการด าเนินการได้ทุกขั้นตอน พร้อมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่าง     
เป็นธรรม  
 

พันธกิจ   
   1. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบล
เมืองงาย ยึดหลักธรรมาภิบาล  
   2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลเมืองงาย  
   3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต  
   4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลเมืองงาย ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
   5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลต าบลเมืองงายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
   1. เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร เทศบาลต าบล
เมืองงาย 
   2. เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุาย
การเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองงายรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
   3. เพ่ือให้การบริหารราชการของ เทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี  
   4. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม  และตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหาร
กิจการของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
   5. เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
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เป้าหมาย 
   1. ข้าราชการฝุายการเมือง  ข้าราชการฝุายบริหาร  บุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองงาย
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก และความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
    2. เครื่องมือ /มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ 
   3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
   4. กลไก มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ เทศบาล
ต าบลเมืองงาย ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
   5. เทศบาลต าบลเมืองงาย มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
   1. ข้าราชการฝุายการเมือง  ข้าราชการฝุายบริหาร  บุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองงาย
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น มีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม  และอุดมการณ์
ในการต่อต้านการทุจริต  จากการปลูกฝั่งหลักคุณธรรม  จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล  รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
   2. เทศบาลต าบลเมืองงายสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ีมีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
   3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบใน
ฐานะพลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น  อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งใน
การเฝูาระวังการทุจริต 
   4. สามารถพัฒนาระบบ  กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลเมืองงายทั้งจากภายในและภายนอก องค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการ
ทุจริต 
   5. เทศบาลต าบลเมืองงาย มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรต้นแบบ  ด้านการ
ปูองกันการทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ป ี(พ.ศ. 2561-2564) 
เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ่

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.1.1 สร้างจิตส านึก
และความตระหนักในการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น 

     

-โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 

- - - -  

-โครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปูองกันการทุจริตของ
เทศบาลต าบลเมืองงาย 

- - - -  

-โครงการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร
ส าหรับผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง 

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

1.1.2 สร้างจิตส านึก
และความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวล
จริยธรรม 

     

-มาตรการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาล
ต าบลเมืองงาย 

- - - -  

-มาตรการเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริต 

- - - -  

-โครงการฝึกอบรมการ
จัดการความรู้ในการ
พัฒนาองค์กร ( KM) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานแก่คณะ
ผู้บริหาร, สมาชิกสภา, 
พนักงานเทศบาล, 
พนักงานครูเทศบาล, 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง 

15,000 15,000 15,000 15,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.1.3 สร้างจิตส านึก
และความตระหนักที่จะ
ไม่กระท าการอันเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 

     

-มาตรการจัดท าคู่มือการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของเทศบาลต าบล
เมืองงาย 

- - - -  

-กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง 

- - - -  

1.2 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

-โครงการ รักน้ า รักปุา 
รักษาแผ่นดิน 

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

-โครงการท้องถิ่นงาม 3 ส 
(สะอาด สวยงาม สุขภาพ
ดี) 

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

-โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหามลพิษทาง
อากาศ 

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

-กิจกรรม การปูองกันและ
ลดภาวะโลกร้อน (เดิน
รณรงค์) 

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

-โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะวิชาชีพให้
ประชาชนอยู่ดีมีสุข 

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

-โครงการบูรณาการ
ปูองกันและควบคุมไฟปุา 
(การท าแนวกันไฟและลด
ปริมาณเชื้อเพลิง) 

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

1.3 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน 

-โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตในเด็ก/
เยาวชนและประชาชน
ท่ัวไป 

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

มิติที่ 1 รวม จ านวน 15 โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองใน
การต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

-กิจกรรม ประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารเทศบาล
ต าบลเมืองงาย 

- - - -  

2.2มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ 

-มาตรการ การสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล  (ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ) 

- - - -  

- มาตรการ การออกค าส่ัง
มอบหมายของนายก 
เทศมนตรีต าบลเมืองงาย, 
ปลัดเทศบาลต าบล     
เมืองงาย และหัวหน้าส่วน
ราชการ 

- - - -  

-กิจกรรมสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

- - - -  

-กิจกรรมควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

- - - -  

-กิจกรรมสร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ  

- - - -  

-โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซ้ือ-จัด
จ้าง 

- - - -  

-มาตรการ การยกระดับ
คุณภาพการบริการ
ประชาชน 

- - - -  

2.3 มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่
ดี 

-กิจกรรม การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

- - - -  

-มาตรการ การมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

- - - -  

-มาตรการ การมอบ
อ านาจของนายก 
เทศมนตรีต าบลเมืองงาย 

- - - -  

-มาตรการ การออกค าส่ัง
มอบหมายของนายก 
เทศมนตรี ปลัด เทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ 

- - - -  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนิน
กิจกรรมการ
ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ 

-กิจกรรม พ่อดีเด่น - - - -  
-กิจกรรม แม่ดีเด่น - - - -  
-โครงการจัดงาน
นิทรรศการแสดงผลงาน
และพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาของ ศพด.
เทศบาลต าบลเมืองงาย 

12,000 12,000 12,000 12,000  

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

-มาตรการ“จัดท าข้อตกลง 
การปฏิบัติราชการ” 

- - - -  

-มาตรการ“แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 

- - - -  

  -มาตรการ “ด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีของเทศบาล
ต าบลเมืองงาย ว่าทุจริต
และปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 

- - - -  

มิติที่ 2 รวม จ านวน 18 โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3.การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ
ภาค 
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

-กิจกรรม ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล  
ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

- - - -  

-จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
การให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลต าบล
เมืองงาย 

- - - -  

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

- - - -  

- มาตรการ“เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย 

- - - -  

- กิจกรรม การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้าน 
การเงิน การคลัง พัสดุ 
และทรัพย์สินของเทศบาล 
และการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง 

- - - -  

- มาตรการ การจัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของ ทต.
เมืองงาย  

- - - -  

-กิจกรรม การจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ ์

- - - -  

3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน 

-กิจกรรม การด าเนินงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ของเทศบาลต าบล    
เมืองงาย 

- - - -  

-โครงการเทศบาลสัญจร 5,000 5,000 5,000 5,000  
-โครงการให้บริการรับลง 
ทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบ้ียยัง
ชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ 

- - - -  

-โครงการให้บริการ
ตรวจสอบสถานะการ
ด ารงชีวิตของผู้มีสิทธิ์รับ
เงินสงเคราะห์เพื่อการ   
ยังชีพของผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ปุวยเอดส ์

- - - -  

-โครงการออกให้บริการ
จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 
คนพิการ และผู้ปุวยเอดส ์

- - - -  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3.การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ
ภาค 
ประชาชน 

 -โครงการเสียภาษีร่วมกัน
สร้างสรรค์ชุมชนสู่สังคมท่ี
ยั่งยืน 

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

-โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

70,000 70,000 70,000 70,000  

-โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

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

-โครงการคัดแยกขยะโดย
ชุมชน 

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

-กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 

- - - -  

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

-มาตรการ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา ทต.
เมืองงาย 

- - - -  

-โครงการจัดเวทีประชาคม
เพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นภายใต้การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชา
รัฐ เพ่ือการจัดท าแผน 
พัฒนาสีปี 

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

-กิจกรรม การประเมินผล
การปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ี
ดีของเทศบาลต าบลเมือง
งาย 

- - - -  

มิติที่ 3 รวม จ านวน 20 โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4.การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะ 
กรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

-กิจกรรม การจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน
และการติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

- - - -  

4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ 
ตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการ
ได้ 

-กิจกรรม การรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ 

- - - -  

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

-โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น แก่ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

- - - -  

-กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น  (การเข้ารับ
การฝึกอบรมตามหลักสูตร
ต่าง ๆ) 

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

-กิจกรรม ส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 

- - - -  

4.4 เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

-มาตรการ การเฝูาระวัง
การคอร์รัปชั่นโดยภาค
ประชาชน 

- - - -  

-กิจกรรม การติดปูาย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต 

- - - -  

-โครงการด าเนินการศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์ระดับ
ท้องถิ่น 

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

-โครงการปกปูองและ
เทิดทูนสถาบันส าคัญของ
ชาติ 

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

มิติที่ 4 รวม จ านวน 9 โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ 
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ส่วนที ่3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
ล าดับที่ ๑    
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
   โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุก
วิกฤตของโลกท่ีมากับกระแสโลกาภิวัฒน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ  ให้เป็นคนดี 
ซึ่งมีความเก่ียวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ  “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” 
ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์  ต้องดูแล 
จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ  การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและต่อประเทศชาติ 
   คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมในภาครัฐไว้  5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่  4 การ
ส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
   จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดเพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน  จึงได้ท า
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ บุคลากรในหน่วยงานเทศบาลต าบลเมืองงายทุกคน  มีคุณธรรม
จริยธรรม  เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
   3.2 เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานเทศบาลต าบลเมืองงายทุกคน  ได้รับการพัฒนาจิตใจ  
และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว  ประชาชน และประเทศชาติ  สร้างจิตส านึกในการ
ท าความด ีรู้จักการให ้การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
   3.3เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของเทศบาลต 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 แบ่งเปน็ 3 แนวทางคือ 
   6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโดยคณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล
บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
   6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก  สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ 
แบ่งปันและเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม  เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม หรือท าบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ เป็นต้น 
   6.3 การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม ในวันส าคัญทางพุทธศาสนา  และบ าเพ็ญ
ประโยชน์ ณ วัดต่าง ๆ 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน  
   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
 

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 เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ  พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความ
ส านึกร่วมในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ  รู้จัก
การให้และเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
   10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 

ล าดับที่ 2  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                   โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กร  เป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่ความส าเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้น  ๆ ย่อมประสบความส าเร็จ 
มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่าง  ๆ ใน
การปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี  เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใด  ๆ 
แล้ว ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้น  ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้าม  หากบุคลากร
ในองค์กรด้อยความสามาร ถไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้
องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้านอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ  
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และประสบการณ์การท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต  และมีจรรยาบรรณ 
ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่และ
บทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตส านึกท่ีดี มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการ  หรือรักษาผลประโยชน์ของ
ประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น        
มีความโปร่งใสมีการปูองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล  เทศบาล
ต าบลเมืองงาย  จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริตขึ้น เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ   
มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ         
ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3 .1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
  3 .2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
  3 .3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน  
ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ และต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
  3 .4 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่บุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 

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 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ได้อย่างแท้จิรง และน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
  10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตได้อย่างมีสติ 
  10.3 ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และ
เจตคติต่อองค์กรต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
 

ล าดับที่  ๓  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรส าหรับผู้บริหารฯ , 
สมาชิกสภาเทศบาล , พนักงานเทศบาล , ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ด้วยเทศบาล ต าบลเมืองงาย  เป็นหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ในการบริหารและบริการ
สาธารณะตามกฎหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการและท าให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น 
และสอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ดังนั้น ผู้บริหาร และ
บุคลากรของเทศบาล จ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ บทบาท อ านาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชกฤษฎีกาการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นท่ี ต่อไป 
   จากหลักการดังกล่าวข้างต้น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีความรู้
ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งพัฒนาวิสัยทัศน์ และประสิทธิภาพการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล ให้สามารถน าแนวทางไปปฏิบัติราชการ ดังนั้น 
เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้จัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลฯ, พนักงานเทศบาลฯ, ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพื่อมุ่งเน้นการ
บริหารและการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และมีความสอดคล้องกับนโยบายของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และรัฐบาล ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงาน
ควบคู่กับการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า  
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๓. วัตถุประสงค์ 
   ๓.๑ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และพัฒนาบุคลากรของเทศบาลฯ ให้ด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   ๓.๒ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรภายในองค์กรและภายนอก องค์กร 
ก่อให้เกิดการพัฒนาและเกิดการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ    
   ๓.๓ เพ่ือให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้น เกิดความรัก ความสามัคคี มีการพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ อันจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าในหน่วยงาน 
   ๓.๔ เพ่ือให้บุคลากรภายในองค์กรมีคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน 
   ๓.๕ เพ่ือน าความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการ
ประชาชน     
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6 .1 ขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการต่อผู้บริหาร 
  6 .2 จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรม 
  6.3  ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรในหน่วยงานเทศบาลต าบลเมืองงาย เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการฯ 
   6.4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ โดยการ จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะ
ผู้บริหาร, สมาชิกสภา, พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลเมืองงาย ซ่ึงมี
สาระในวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการส่วนท้องถิ่น โดยวิทยากร จากส านักงานส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
  6.5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ   
   จ านวน 100,000 บาท  
 

9. ผู้รับผิดชอบ    
   ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่   
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 บุคลากรในองค์กรมีความรู้ และเกิดการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
   10.2 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการของเทศบาลต าบล
เมืองงาย  
   10.3 ก่อให้เกิดความสามัคคี ในองค์กร โดยน าหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาช่วยพัฒนา
ได้ในด้านต่าง ๆ และมีจิตส านึกท่ีดีในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวล
จริยธรรม 
 



-18- 
 

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

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีเทศบาลต าบลเมืองงาย ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของ เทศบาลต าบลเมืองงาย

โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เชียงใหม่ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ก าหนดให้พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างของ เทศบาล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้อง
ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึก
ที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,  ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ประโยชน์ทับซ้อน, ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ
รวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง,  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ 
ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้น
จากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11  ลงวันที่ 25 
ธันวาคม 2557 ซ่ึง เทศบาลต าบลเมืองงาย ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทาง
ในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 
เทศบาลต าบลเมืองงายได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ เทศบาลต าบล
เมืองงาย” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใสมีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร
และระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง  ๆ ของเทศบาลต าบลเมืองงาย เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
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  3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหาร
ใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อ
ประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ 
  3.5 เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึน 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 อย่างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของ เทศบาลต าบลเมืองงาย เปิดเผย
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชน ให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตาม  ตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9  วรรคหนึ่ง 
(8) 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ    
   ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่   
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของ เทศบาลต าบลเมืองงาย  ซ่ึงเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความ
โปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม    
  10.2 ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดการ ยอมรับ และมีความเชื่อถือในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในหน่วยงานของเทศบาลต าบลเมืองงายในด้านการให้บริการ หรือการติดต่อ
ราชการต่าง ๆ   
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ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.  25๖๐ 

–256๔) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน    
ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ  ต้าน
ทุจริต”มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 
ในปี พ.ศ. 2564 

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น 
เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้
สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.256๐–256๔) 
ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
 

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 ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ
และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่าง ๆ  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 
 

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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ล าดับที่ 3  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการ ฝึกอบรมการจัดการความรู้ในการพัฒนาองค์กร (KM) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ     
ในการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล, พนักงานครูเทศบาล, 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 11 ก าหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะ      
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ 
รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ
ภายในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  
   การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในของหน่วยงาน เป็นการน าความรู้มาใช้พัฒนา   
ขีดความสามารถของหน่วยงานให้ได้มากท่ีสุด โดยมีกระบวนการในการสรรหาความรู้เพ่ือถ่ายทอดและ
แบ่งปันไปยังบุคลากรเปูาหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือพัฒนางานให้มีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์
ยิ่งขึ้น พัฒนาคนหรือผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาฐานความรู้ของหน่วยงาน  
   เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมการจัดการความรู้ในการพัฒนา
องค์กร (KM) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงาน
เทศบาล, พนักงานครูเทศบาล, ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลเมืองงาย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 255 9 เพ่ือน ากระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งจะ
เป็นการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้
บรรลุเปูาหมายและบังเกิดผลต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาหน่วยงาน ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้จาก
ประสบการณ์ท่ีไปฝึกอบรมหรือประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งเป็นการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และปลุกจิตส านึกในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ทุกขั้นตอนกระบวนงาน   
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลเมืองงาย ตระหนักถึงความส าคัญ และ
ประโยชน์ของการจัดการความรู้ 
   3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีทักษะการบริหารการจัดการความรู้ในด้านการถ่ายทอดความรู้
อย่างเป็นระบบ 
   3.3 เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบของ
บุคลากรทุกคนในสังกัดเทศบาลต าบลเมืองงาย 
   3.4 เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้มาพัฒนาให้เป็นระบบและเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ถูกต้อง ชัดเจน 
ให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงานได้จริง 
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   3.5 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในสังกัดเทศบาลต าบลเมืองงาย ได้มีความรู้ ความ
เข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม ที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความส าคัญและ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เป็นการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในหน่วยงานราชการ  โดยการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ท่ีได้รับจากการไปฝึกอบรม หรือ
ประชุมชี้แนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ  
   3.6 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของพนักงานเทศบาลและ
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลเมืองงาย  
  3. 7 เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ มีจิตส านึก ค่านิยม 
และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคงและรู้จัก
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการ
ท้องถิ่นไทยใสสะอาด เพ่ือสนองนโยบายในการบริหารงานราชการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 
   3. 8 เพื่อหาแนวทางในการประสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต น าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับองค์การในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคง  โดยผ่านเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาองค์กร 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
 

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 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ   
   จ านวน 15,000 บาท  
 

9. ผู้รับผิดชอบ    
   ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่   
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.๑ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการความรู้ในหน่วยงาน 
   10.2  ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะในการบริหารการจัดการความรู้ 
   10.3 ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ เพื่อการจัดการความรู้ในหน่วยงานอย่าง
เป็นระบบได ้
   10.4 ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ที่ได้รับในการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น น าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ของหน่วยงาน   
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   10.5 หน่วยงานให้ความส าคัญกับการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ปลอดการทุจริต 
ให้บริการด้วยความเป็นธรรม ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น 
  10.6 ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความตระหนักและร่วมเป็นเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต     
ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐจากการจัดความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กร น าไปสู่ การปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เกิดค่านิยมต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ 
  10.7 ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  

 

๑.๑.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการ การจัดท า คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึง
ประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้
เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการ
เสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
  ปัจจุบันหน่วยงานต่าง  ๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ( Conflict of Interest) ส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตใน
องค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่าง  ๆ 
อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
  เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตข้างต้น และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบาลต าบล เมืองงาย จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญ
ของการจัดท าคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบล
เมืองงาย ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนใน
การร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้
เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
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3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลเมืองงาย ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
  3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรมีคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลต าบลเมืองงายเพ่ือถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบล เมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1  ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
  6.2  จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  6.3 แจกจ่ายให้บุคลากรทุกคนของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
    ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  เพ่ือถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยสถานการณ์หรือารกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 
ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา  หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา  จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด 
พฤติกรรมเหล่านี้  เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวก
พ้อง 
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  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ 
และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ เช่น การแต่งตั้งพรรคพวก
เข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่าง  ๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มี
อ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทาง
ราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้ หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.  2559-2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือ
สัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ดังนั้น เทศบาลต าบล เมืองงาย  จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในเทศบาลต าบล เมืองงาย  เพื่อปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ     
จึงได้จัดกิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาล เพ่ือให้พนักงาน
ทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน 
เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเก่ียวกับการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบล เมืองงาย มีจิตส านึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผล
ให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  จัดประชุมประจ าเดือนและให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ    
   ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่   
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด 
  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ผลลัพธ์ 
  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการ “รักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   จากพระราชด าริแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มุ่งหวังให้ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักและช่วยกันดูแลรักษาและ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต เพื่อสร้างครอบครัว ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว
และกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถ ุสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
   เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้น้อมน าพระราชด าริแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ      
พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักช่วยกันดูแล
รักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
 

3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพ่ือรณรงค์ปลูกจิตส านึกและให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงายตระหนักถึง
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม  โดยการปลูกต้นไม้ให้เจริญเติบโตและอยู่รอดเป็นพ้ืนที่สีเขียวอย่ายั่งยืนต่อไป 
   3.2 เพ่ือร่วมฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ปุาให้มีความสมบูรณ์ เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและต้นไม้ในท้องถิ่น  
ชุมชน สนองพระราชด าริและราชเสาวนีย์ฯ ในด้านการฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดล้อม 
   3.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงายเป็นชุมชนที่น่าอยู่ สวยงาม        
และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   ๓.๔ เพ่ือน้อมร าลึกและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อปวงชนชาวไทยในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล  ลูกจ้าง ประจ า พนักงานจ้างและ 
และประชาชนเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย ร่วมกันปลูกต้นไม้ในเขตพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน   
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
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6. วิธีด าเนินการ 
   6 .1 จัดท าโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติด าเนินการและงบประมาณ 
   6 .2 ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงและท าความเข้าใจในโครงการ 
   6 .3 จัดหาพันธุ์ต้นไม้ 
   6 .4 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อการมีส่วนร่วม 
   6 .5 ด าเนินการปลูกต้นไม้ ในบริเวณเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) (ช่วงเดือนสิงหาคม ของทุกปี) 
 

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 าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  ผลลัพธ์ 
   10.1 ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงายเป็นชุมชนที่น่าอยู่ สวยงาม  ร่มรื่น  และ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   10.2 ประชาชนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์และเห็นคุณค่าของต้นไม้ และด ารงชีวิต
ประจ าวันตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง                          
  10.3 เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
  10.4 เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้าง
ความร่มรื่นในชุมชน 
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ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการท้องถิ่นงาม 3 ส. (สะอาด สวยงาม สุขภาพดี) 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นท่ี 
ภายใต้แนวคิดให้ท้องถิ่นงาม 3 ส. คือ สะอาด สวยงาม สุขภาพดี  มีทัศนียภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี มุ่งเน้นให้
เกิดความเป็นเมืองน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่  คุณภาพชีวิตและวิถีชีวิตดี มีระบบการบริหารจัดการที่ดี     
มีเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันและภูมิปัญญาท้องถิ่นยึดถือความเห็นของประชาชนในพื้นท่ี       
เป็นหลัก 
   เทศบาลต าบลเมืองงาย  ได้ริเริ่มจัดท าโครงการ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นหลายด้าน รวมทั้ง
โครงการที่สร้างสรรค์ เพ่ือให้ท้องถิ่นโดยเฉพาะพ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย มีชีวิตชีวา น่าอยู่ สะอาด 
สวยงาม ผู้คนในพื้นที่มีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่อย่างต่อเนื่องให้ถาวร และ
ยังเป็นการส่งเสริมให้เป็นท้องถิ่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพ่ือสร้างสรรค์การด าเนินงานของกิจกรรม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
และบุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
   3.2 เพ่ือสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ และตามนโยบายของรัฐบาลตาม
แนวคิดท้องถิ่นงาม 3 ส. (สะอาด สวยงาม สุขภาพดี) 
   3.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้พื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
   3.4 เพ่ือมีภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 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 าเนินกิจกรรม 
   6.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
   6.4 ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 
   6.5 สรุปผลการด าเนินการและเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)   
 

8. งบประมาณด าเนินการ  
   จ านวน 5,000 บาท  
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9. ผู้รับผิดชอบ   
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่   
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 ในเขตเทศบาลต าบลเมืองงายดูสะอาดตา มีความสวยงาม น่าอยู่ 
   10.2 ประชาชนใน ชุมชนมีความพึงพอใจและมีส่วนร่วมกับกิจกรรม 
   10.3 โครงการได้รับการส่งเสริมและมีความต่อเนื่องต่อไป 
 

ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับผลกระทบ ประสบกับปัญหาหมอกควัน
และมลพิษทางอากาศ มีรายงานการพบปริมาณฝุุนละอองขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน 
หรือพีเอ็ม 10  (PM 10) ซึ่งมีค่าสูงกว่าระดับมาตรฐานคุณภาพทางอากาศของประเทศไทย ที่ก าหนดไว้  
ค่าเฉลี่ยที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร   
    สาเหตุส าคัญของปัญหาหมอกควันมลพิษทางอากาศก็คือ การเผาในที่โล่ง ซึ่งเกิดจาก
หลายแหล่งที่ส าคัญได้แก่ ไฟปุา การเผาเศษวัสดุพืช เศษใบไม้ ตอซังเข้าโพดและฟางข้าวเพ่ือเตรียมดิน
ส าหรับการเพาะปลูก การเผาวัชพืชในที่ซึ่งถูกทิ้งให้รกร้างว่างเปล่าและริมถนน การเผาขยะของชุมชน  
มลพิษจากยวดยานพาหนะ และมลพิษจากการก่อสร้าง และยังรวมหมอกควันข้ามแดนจากการเผาในที่โล่ง
ในประเทศเพ่ือนบ้าน 
   อ าเภอเชียงดาว มักจะพบการเผาพื้นที่เกษตรกรรม การเผาในที่โล่งช่วงปลายฤดูหนาว
ก่อนเข้าสู่ฤดูร้อน และช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่มีการเผาในที่โล่งมากที่สุด รวมทั้งเขตพ้ืนที่
ของเทศบาลต าบลเมืองงายที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ มีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคมาตลอด
อย่างต่อเนื่องเพ่ือลดผลกระทบต่อประชาชน, ชุมชนในพ้ืนที่และรวมทั้งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว 
     เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการปูองกันมลพิษจากหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเกิดมลพิษทางอากาศ เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้จัดท าโครงการรณรงค์ปูองกันและ
แก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน  หรือระงับการเผาด้วยวิธีการอ่ืน  ๆ เพื่อเป็นการปูองกันและแก้ไขมลพิษ
จากหมอกควัน และยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วย  
 

3. วัตถุประสงค ์
            3.1 เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงพิษภัยที่เกิดจากไฟปุา 
            3.2 เพ่ือปูองกันการเกิดมลพิษทางอากาศ และการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟปุา 
            3.3 เพ่ือช่วยให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงายได้แสดงพลังในการลดปัญหาการ 
เกิดปัญหาหมอกควัน 
            3.4 เพ่ือให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการหยุดเผาปุา 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย  มีส่วนร่วมในการ ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
ทางอากาศ  
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
     6.1 ท าแผนงาน/โครงการเพื่อแก้ปัญหามลพิษ หมอกควันน าเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ 
   6.2  ส ารวจแหล่งเสี่ยงก าเนิดการเผาไหม้พ้ืนที่เกษตรกร แหล่งรกร้าง ว่างเปล่าและริม
ถนน 
   6.3  จัดท าปูายรณรงค์ลดการเผาปุาและพ้ืนที่การเกษตร ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการ   
ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน 
   6.4  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สื่อสารในหลายด้าน การรณรงค์ 
   6.5  ประสานพ้ืนที่เขตใกล้เคียงกับเทศบาลต าบลเมืองงาย เพื่อการบูรณาการร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑–25๖๔)  (เริ่มเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ  
   จ านวน 5,000 บาท  
    

9. ผู้รับผิดชอบ   
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่   
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 ปัญหามลพิษหมอกควันลดลง 
    10.2 ประชาชนเล็งเห็นพิษภัยที่เกิดจากการเผาปุา 
    10.3 ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการปูองกันการเกิดมลพิษทาง
อากาศ 
    10.4 ประชาชนช่วยกันปลูกจิตส านึกให้กับลูกหลานเห็นถึงความส าคัญในการรักษา
สิ่งแวดล้อม และไม่เผาปุา 
    10.5 เกิดการท างานแบบบูรณการระหว่างหน่วยงานในพื้นท่ี 
   10.6  เกิดความสามัคคีในชุมชน  
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ล าดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   กิจกรรม การปูองกันและลดภาวะโลกร้อน (เดินรณรงค)์ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   เนื่องจากปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อน  (Global Warming) เป็นปัญหาที่ควรเร่งแก้ไข 
เพราะเกิดผลกระทบกับคนทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่แปรปรวน   
ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ประเทศไหนที่ไม่เคยมีหิมะ ก็มีหิมะตก ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน 
น้ าแข็งขั้วโลกเหนือก็ละลายอย่างรวดเร็ว ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อน และ
ปัจจัยหลักท่ีท าให้เกิดภาวะโลกร้อน นั่นก็คือ “มนุษย์” มนุษย์นั่นเองท่ีเป็นต้นเองท่ีท าให้เกิดภาวะโลกร้อน 
มนุษย์ใช้พลังงาน ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุุมเฟือย การด าเนินชีวิตส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะใช้พาหนะ ใช้
ไฟฟูา ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การตัดไม้ท าลายปุา ถือว่าท าลายก๊าซออกซิเจน ท าให้
สิ่งแวดล้อมเสียสมดุล ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาไกลตัวแล้ว และไม่ใช่ปัญหาที่คนบางกลุ่มจะร่วมกันแก้ไข 
แต่มันอยู่ที่มนุษย์ทุกคนที่ควรจะหาแนวทางปูองกันและแก้ไข  
                ดังนั้น เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้จัดให้มีโครงการปูองกันภาวะโลกร้อนร่วมกับอ าเภอ   
เชียงดาว เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกท่ีดีให้แก่ประชาชนทั่วทั้งอ าเภอเชียงดาว และตระหนักถึงผลกระทบที่
เกิดจากภาวะโลกร้อน และร่วมกันปูองกันและแก้ไขต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค ์ 
    3.1  เพ่ือให้ประชาชนในเขตอ าเภอเชียงดาวตระหนักถึงสาเหตุและผลกระทบที่เกิด    
จากภาวะโลกร้อน  
   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 าเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ  กิจกรรมเดินรณรงค์และจัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ 
   6.5 สรุปผลการด าเนินการและเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณด าเนินการ  
   จ านวน 5,000 บาท  
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9. ผู้รับผิดชอบ   
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่   
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1  ประชาชนในเขตอ าเภอเชียงดาวตระหนักถึงสาเหตุและผลกระทบที่เกิด จากภาวะ
โลกร้อน  
   10.2 ประชาชนในเขตต าบลเมืองงายสามารถหาแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากภาวะโลกร้อนได้ 
 

ล าดับที่ 5 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
   ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐  เป็นแผน  
พัฒนาที่ได้อันเชิญแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัช ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศให้เป็นไปในทางสายกลางซึ่งเป็นแนวทางในการด ารงอยู่และ
ปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการบริหาร
ประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลางความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกัน
รู้เท่าทันโลก และเสริมสร้างให้เกิดคนดีในสังคมทุกระดับรวมถึงความจ าเป็นที่จะต้อง มีระบบคุ้มกันในตัวที่
พอดีพอสมควร ต่อการมีระบบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน สามารถด ารงอยู่ได้
อย่างมั่นคงและน าไปสู่การพัฒนาที่สมดุลการพัฒนาที่มีคุณภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในยุคเศรษฐกิจ
ตกต่ าท าให้คนหลายคน หลายครอบครัว ต้องลดรายจ่ายของครอบครัวโดยมีรายจ่ายที่น้อยลง  
   ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่ในการด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
การส่งเสริมอาชีพ อาทิ การฝึกอบรม ส่งเสริม พัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ซึ่งเทศบาลต าบลเมืองงายได้
ด าเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงายอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดมา 
   ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันในทุกครัวเรือน  อาทิเช่น สบู่ แชมพู น้ ายาล้างจาน น้ ายา
ซักผ้าส่วนใหญ่ท ามาจากปฏิกิริยาของด่างกับไขมันจากพืชหรือสัตว์  ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีความหลากหลาย
เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค  เช่น สบู่ที่มีกลิ่นหอม  สบู่ที่มีส่วนผสมจากพืชพรรณ
ธรรมชาติ (ผลไม้ พืชผัก และสมุนไพร ) สบู่ที่มีส่วนผสมของสาระส าคัญต่าง ๆ (วิตามิน คอลลาเจน ฯลฯ) 
เป็นต้น อีกท้ังสามารถผลิตเป็นรูปทรงต่างๆ ส าหรับการท าเป็นของที่ระลึกได้อีกด้วย 
    เทศบาลต าบลเมืองงายได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะวิชาชีพให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ขึ้น โดยการฝึกอบรมเกี่ยวกับการท าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพ่ือใช้ใน
ครัวเรือน เช่น น้ ายาล้างจาน ครีบอาบน้ า ฯลฯ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของประชาชน 
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๓. วัตถุประสงค์ 
   ๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน  ให้แก่ กลุ่มพัฒนาสตรี 
แม่บ้าน ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย 
   ๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์และทักษะในการประกอบอาชีพ  ให้แก่กลุ่ม
พัฒนาสตรี แม่บ้าน ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย 
   ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างการรวมกลุ่มอาชีพให้เกิดการพัฒนาให้แก่ กลุ่มพัฒนาสตรี แม่บ้าน 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย 
   ๓.๔ เพ่ือเป็นการส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ กลุ่มพัฒนาสตรี แม่บ้าน ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 

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  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑–25๖๔)   
 

8. งบประมาณด าเนินการ  
   จ านวน 20,000 บาท  
    

9. ผู้รับผิดชอบ   
   งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่   
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10 .๑ กลุ่มพัฒนาสตรี แม่บ้าน ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงายสามารถสร้างงาน 
สร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน 
   10.2  กลุ่มพัฒนาสตรี แม่บ้าน ประชาชน ในเขตเทศบาลต 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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ล าดับที่ 6 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการบูรณาการปูองกันและควบคุมไฟปุา (การท าแนวกันไฟและลดปริมาณเชื้อเพลิง) 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ไฟปุาเป็นปัญหาส าคัญที่สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรปุาไม้ และส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของประชาชน ปกติ ช่วงที่มีไฟปุารุนแรงมักอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึง
เดือนมีนาคม การเกิดไฟปุาส่วนใหญ่มักเกิดจากมนุษย์ หากไฟปุาเกิดข้ึนในพื้นท่ีที่มีวัสดุเชื้อเพลิงสะสมอยู่
มาก (เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ เศษวัชพืชแห้ง ฯลฯ) พ้ืนที่เหล่านั้นก็อาจมีไฟปุาที่รุนแรง หรือดับไฟได้ยากและใน
เขตเทศบาลต าบลเมืองงาย โดยเฉพาะหมู่ที่ ๔ บ้านแม่ข้อน จะมีไฟปุาเกิดข้ึนเป็นประจ า คือ บริเวณตั้งแต่
ทางเข้าเมืองงาย ทางด้านที่เป็นเนินเขา และบริเวณดังกล่าวเป็นเขตของทหารค่าย ร.๗ พัน ๒ แต่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของสถานีควบคุมไฟปุาผาแดง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งในทุกปีจะเกิดไฟปุาขึ้นเป็นประจ า      
ซึ่งอาจจะเกิดจากจากฝีมือมนุษย์ในการหาของปุา  และเทศบาลต าบลเมืองายจะออกไปด าเนินการดับไฟปุา
เป็นประจ าทุกครั้งที่ไฟปุาเกิดข้ึน ช่วง 60 วัน แห่งการเฝูาระวังและควบคุมหมอกควันและไฟปุาจังหวัด
เชียงใหม่ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในจ านวน 8 จังหวัด ที่เกิดปัญหาหมอกควันและไฟปุา 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งจะมีไฟปุาเกิดข้ึนเป็นประจ า ท าให้คุณภาพโดยเฉพาะปริมาณฝุุนละอองขนาดเล็ก  
มีมากข้ึน มีค่าเฉลี่ยเกินมาตรฐานท าให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้เล็งเห็นความส าคัญของการปูองกันและควบคุมไฟปุา และจาก
การประสานงานของสถานีควบคุมไฟปุาผาแดง ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาจากไฟปุา โดยการจัดท า
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดับไฟปุาและควบคุมหมอกควันและลดปริมาณเชื้อเพลิง พร้อมทั้งการ
จัดท าแนวกันไฟ เพื่อก าจัดหรือลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่นั้น  ๆ ซึ่งจะเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดไฟปุา 
หรือถ้าเกิดไฟปุาขึ้น ไฟนั้นจะมีความรุนแรงน้อยลง สามารถควบคุม และดับไฟได้โดยง่าย เพราะบริเวณที่
เกิดไฟปุาจะมีบ้านเรือนของราษฎรตั้งอยู่หลายหลังคาเรือน ตั้งอยู่ในพื้นท่ีที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟปุา 
และเพ่ือเป็นการปูองกันความเสียหายที่อาจเกิดจากไฟปุา ดังนั้น เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้จัดท า
โครงการบูรณาการปูองกันและควบคุมไฟปุา (การท าแนวกันไฟและลดปริมาณเชื้อเพลิง) ระหว่างเทศบาล
ต าบลเมืองงาย ร่วมกับหน่วยงานใกล้เคียงและที่เก่ียวข้อง  เพ่ือบูรณาการร่วมกันในปฏิบัติการปูองกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากไฟปุา และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ความตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบที่
เกิดจากไฟปุา 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓ .๑ เ พ่ือบูรณาการร่วมกันในการปูองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากไฟปุา  
  ๓.๒ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบที่เกิดจาก
ไฟปุา 
  ๓.๓ เพ่ือท าแนวกันไฟ ซึ่งเป็นการด าเนินการในเชิงการปูองกันที่ได้ผลดีกว่าการแก้ไข 
  3.4 เพ่ือเป็นการลดปริมาณเชื้อเพลิงที่จะก่อให้เกิดไฟปุา 
                   3.5 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ผู้น าชุมชน, รวมถึงประชาชน ในพ้ืนที่
ต าบลเมืองงาย ได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุามลพิษหมอกควัน 
            ๓.6 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล คณะรัฐมนตรี นโยบายจังหวัด นโยบายอ าเภอ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย  
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
   ณ บริเวณปุาชุมชน (สี่แยกเมืองงาย ทางเข้าต าบลเมืองงาย)  และพ้ืนที่ในเขตเทศบาล
ต าบลเมืองงาย 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  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)   
 

8. งบประมาณด าเนินการ  
   จ านวน 30,000 บาท  
    

9. ผู้รับผิดชอบ   
  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ประชาชน ได้ตระหนักถึงภัยที่เกิดจากไฟปุา โดยเฉพาะการหาของปุาที่ไม่ถูกวิธี  
  ๑๐.๒ ประชาชนในเขตพ้ืนที่รู้จักการจัดท าแนวกันไฟ ซึ่งจะเป็นการลดโอกาสที่จะเกิด    
ไฟปุา หรือถ้าเกิดไฟปุาขึ้น ไฟนั้นจะมีความรุนแรงน้อยลง สามารถควบคุม และดับไฟได้โดยง่าย 
  ๑๐.๓ เกิดการบูรณาการร่วมกับระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และท่ีร่วมกันจัดท าแนว
กันไฟและลดปริมาณเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นการด าเนินการในเชิงการปูองกันที่ได้ผลดีกว่าการแก้ไข  
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในเด็ก/เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
     ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความ
หลากหลายมากข้ึนกว่าในอดีตท่ีผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตาม
กระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรม
จริยธรรมของคนในสังคม  ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   ท าให้หลง
ผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งท าให้ภูมิคุ้มกันของเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคม
ที่จะต้านทานกับปัญหาต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่าง ๆ ของสังคมตามมา เช่น ส าหรับเด็กและเยาวชน   
ได้แก่ ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน   
ปัญหาการติดเกมส์  ส าหรับประชาชนทั่วไป  ได้แก่  ปัญหาการท างานที่ไม่มีความสุข  ปัญหาความสามัคคี    
ในองค์กร เป็นต้น  
         เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้เล็งเห็นความส าคัญและวิธีการจะแก้ไขปัญหาปัญหาดังกล่าว  
จึงเห็นควรจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย โดยอาศัย
กระบวนการปลูกฝังคุณธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ท าให้เกิดสมาธิและสติปัญญา  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การฝึกปฏิบัติธรรมในกลุ่มเด็กเยาวชนและประชาชน จะช่วยท าให้มีจิตใจพ้ืนฐานที่โอบอ้อมอารี มีเมตตา
กรุณาและมีคุณธรรม ซึ่งจะท าให้พื้นฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม  ย่อมส่งผลให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชนทั่วไปเป็นคนดี สามารถแก้ปัญหาสังคมได้ และท าให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้
อย่างรวดเร็ว  
         เทศบาลต าบลเมืองงาย  จึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตขึ้น โดยก าหนดให้มีการด าเนินการในรูปแบบของกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ภายใต้ 
“โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ต่าง ๆ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โครงการฟังเทศก์ ฟังธรรม ในสถานศึกษา เป็นต้น  
 

3. วัตถุประสงค์ 
         3.๑ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
        3.2  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการ  พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ           
มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน  เกิดทักษะในการท างานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการท างานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
         3.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ  สตรี ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมี
ความสุข 
    3.4 เพ่ือปลูกจิตส านึก ให้เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ท าความดี  ไม่เก่ียวข้องกับ
อบายมุขและสิ่งเสพติด สร้างพลังในการ ลด ละ เลิก อบายมุข  
    3.5  เพ่ือสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุข
ภาวะทางจิตวิญญาณ หรือปัญญา โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
          4.1 ด้านปริมาณ 
         - กลุ่มเด็กและเยาวชน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย และโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองงาย  มีความสนใจและต้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
         - กลุ่มข้าราชการพนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ   มีความสนใจและต้องการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม   
        - กลุ่มประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ สตร ีมีความสนใจและต้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม   
    4.2 ด้านคุณภาพ   
         - กลุ่มเด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถแก้ปัญหาชีวิตโดยน าธรรมะมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดทักษะในการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 
         - กลุ่มข้าราชการและพนักงานของรัฐ มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน  เกิดทักษะในการท างาน
อย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
   - กลุ่มประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ สตร ี 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 ประชุมคณะกรรมการเพื่อก 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  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25 ๖๑ – 25 ๖๔ ) (เป็นโครงการที่จะด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมไทย  ให้เป็นสังคมที่มีความสุข  ด้วยวิถี
ของความพอเพียง) 
   

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 าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
   10.2 ท าให้ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน 
เกิดทักษะในการท างานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 



-38- 
 

  10.3 ท าให้ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ สตรี มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต รู้คุณค่า
ของหลักธรรมในทางศาสนาว่าสามารถน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
   10.4 เด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไปได้ท าความดีไม่เก่ียวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพติด           
สร้างพลังในการลด ละ เลิก อบายมุข  
   10.5 ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณหรือปัญญา โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  10.6 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต   
  10.7 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการ
โกงทุกรูปแบบ “โตไปไม่โกง” 
  10.8 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซ่ึงมุ่งสู่การ
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการ
ทุจริตเชิงรุก 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  
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   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น
และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน  รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่ง
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี 
ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

 ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา     
ที่ได้สร้างความขมข่ืนใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณา
จ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมี
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากัน
ไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน 
เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการ    
อ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่
โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมี
ได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนและมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของ
คนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ ผู้บริหารเทศบาลต าบล เมืองงาย ต้อง แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
ส่งเสริมให้เทศบาลต าบล เมืองงาย บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับ
มาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั่วประเทศต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารเทศบาลต าบล    
เมืองงาย ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต๔ ปี ของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร   
  4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  
  4.2 มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปีของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
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6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร เทศบาลต าบล
เมืองงาย 
  6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  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 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

10. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร   
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน   
  - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี   
  10.2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของ เทศบาล เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร 
โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของ เทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมี
มาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
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  เพ่ือให้เป็นไปพระราชบัญญัติ เทศบาล  พ.ศ.  2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.  ๒๕๕๒
มาตรา 50 วรรคสอง การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ เทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน 
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฯ และประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545  
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มี
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
  3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได ้
  3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานบุคคล 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของ เทศบาล ให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาลต าบลเมืองงาย   
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  
  6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
  6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
  6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
  6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
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10. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของ เทศบาลต าบลเมืองงาย 
  - งานการเจ้าหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
  10.2 ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของ เทศบาล  
  - บุคลากรของเทศบาล มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล  
  - การบริหารงานบุคคลของ เทศบาล มีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได้ 
 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ การออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย ปลัดเทศบาลต าบล
เมืองงาย และหัวหน้าส่วนราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  
ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.  ๒๕๕๒, หน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และหน้าที่ตาม
กฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ
บริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาล นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อราชการ  เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร  ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุาย
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวก อันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ 
ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให้เป็นไปพระราชบัญญัติ เทศบาล  พ.ศ.  2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.  ๒๕๕๒
มาตรา 50 วรรคสอง การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ เทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน 
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฯ, ตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6  และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า พระราชบัญญัติ เทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.  ๒๕๕๒ มาตรา 48   
เตรส (2) ก าหนดให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของ
เทศบาล, มาตรา 48 สัตตรส ให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล
และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล, มาตรา 48 วีสติ วรรคสาม นายกเทศมนตรี
อาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีก็ได้, 
มาตรา 48 เอกูนวีสติ ให้ปลัดเทศบาลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เทศบาล   
รองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และ
มีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย  
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  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก 
จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการการมอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลเมืองงาย ขึ้น  
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ
เป็นธรรม ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุก
ระดับ 
  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 าสั่งที่ได้รับมอบหมาย
ในทุกเดือน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  - มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน   
  10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการ
ทุจริต 
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ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม การสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่ง
ของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้น
ในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใส
ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและ
สามารถตรวจสอบได ้
 

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 และพนักงาน
เทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานเทศบาลประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนรายการเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่
เป็นเลขานุการ 
  6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
  6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานเทศบาลพิจารณาทบทวนผล
การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเทศบาลเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ช่วงระยะเวลา  มีนาคม-เมษายน และกันยายน –ตุลาคม ของทุกปี 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้  
 

ล าดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรทางกองคลัง เทศบาลต าบลเมืองงาย จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่าย
ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่าย
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือท่ีเกี่ยวข้อง 
  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 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรสังกัดกองคลัง เทศบาลต าบลเมืองงาย มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
  10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
 

ล าดับที่ 5 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม การสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   มาตรฐานความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดิน 
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ( Good Governance) ที่ด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ส่งเสริมสิทธิการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการของ
ประชาชน รวมทั้งเป็นกลไกที่ส าคัญในการผลักดันให้เกิดกระบวนการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐที่น าไปสู่
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีความโปร่งใส โดยเฉพาะการส่งเสริมการรับรู้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ
กระบวนการด าเนินการของภาครัฐ  
   เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล เทศบาลต าบลเมืองงาย เป็น
หน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องด าเนินงานภายใต้แนวทางปฏิบัติข้างต้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
การมีส่วนร่วมของประชาชน และการตรวจสอบการใช้อ านาจของภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะความโปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง) เป็นมาตรฐานที่เสริมสร้างกระบวนการ
เพ่ือให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อถือให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดย
เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง และการสร้างมาตรฐานในการจัดหาพัสดุ (การ
จัดซื้อจัดจ้าง) ที่ตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานและชุมชน รวมทั้งเป็นการเปิดเผยให้เห็นถึง
ขั้นตอนและกระบวนการจัดหาพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประกอบด้วย 6 ประการ เพ่ือเป็น
การสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของเทศบาลต าบลเมืองงาย ได้แก่ 
   1. การเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ  
   2. การจัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี  
     3. การด าเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ  
   4. การก าหนดและประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการตัดสินผลการจัดหาพัสดุ 
แต่ละรายการ/โครงการ 
   5. การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน 
   6. การประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ  
  และเพ่ือเป็นการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 อีกทางหนึ่งด้วย  ซึ่งจะเป็นมาตรการเกี่ยวกับการเสริมสร้างความ
โปร่งใสและเปิดเผยให้เห็นถึงกระบวนการและข้ันตอนการจัดท าและเผยแพร่การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจ าปีของเทศบาลต าบลเมืองงาย การจัดให้มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี การใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีตรงตามแผนงานและโครงการ รวมทั้งการ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน 
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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 ถึงความเก่ียวข้อง
กับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ 
  6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

 

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  
 

ล าดับที่ 6 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจ
และการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่
เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
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  เพ่ือให้เป็นไปพระราชบัญญัติ เทศบาล  พ.ศ.  2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.  ๒๕๕๒
มาตรา 50 วรรคสอง การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ เทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน 
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง 
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้เทศบาลมี อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่
กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23    
ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์
และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะ
ได้รับประกอบกัน 
  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัด
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ–จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ–จัดจ้างของเทศบาลต าบลเมืองงาย ทุกโครงการและกิจกรรม 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ –จัดจ้างตามโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ ตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 
  3.3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ –จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับปัจจุบัน ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ  
 

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 าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือส่งหน่วยงานราชการ เป็นต้น  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
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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  
 

ล าดับที่ 7 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เนื่องจากมีประชาชนจากภาคอ่ืนเข้ามาประกอบอาชีพ หรือเข้ามาอยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่ ประกอบกับเป็นเขต
ติดต่อสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จึงเริ่มมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้ให้
ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ บริการประชาชนให้
เกิดข้ึนในพื้นท่ีมากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส 
(Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ 
ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืน ๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่า
ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดย
ความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
  ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงมี
การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของ
หน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 
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3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการ
อย่างมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ   
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนผู้รับบริการ   
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ เป็นต้น 
  6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ใน
การด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
  6.๓ จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชัน
ห้องน้ าส าหรับผู้พิการ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ   
  ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขฯ  
   เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  
 

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  
 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
ล าดับที่ 1 
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 เพื่อปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ทุกปีนั้น 
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  เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สุข
ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้จัดท า
โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นและอ 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 มีความรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 
  4.2 ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลเมืองงาย  
  4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
  4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลเมืองงาย  
  4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และ
การปฏิบัติราชการใด ๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่า     
เรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการ
ปฏิบัติราชการใด ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงาน
บริการประชาชนที่นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วไป พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
  6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผล
ดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและ
ผู้บริหารทราบ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขฯ  
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการและมีความพึงพอใจ
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน 
  10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
  10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลห้วยโพธิ์เปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
 

2. หลักการและเหตุผล 
  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ภายใน
องค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจ และขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา     
จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วย
ความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
  ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อ
สถานการณ์ท่ีการบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจ
การตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน   
 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลเมืองงาย ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามท่ี
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 

4. เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาลหรือหัวหน้าส่วนราชการ  
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย      
คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ  
  6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาลปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ  
ทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขฯ  
   เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว 
ตลอดจนการอ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ การมอบอ านาจของนายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   ตาม พระราชบัญญัติ เทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.  ๒๕๕๒ ได้บัญญัติ
เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีไว้หลายเรื่องหลายประการ  รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่
บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่นายกเทศมนตรีจะด าเนินการในเรื่องต่าง  ๆ เพียง      
ผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่าง  ๆ เกิดข้ึนได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน  
   เทศบาลต าบล เมืองงาย จึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี    
ให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่าง ๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  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 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
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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  
 

ล าดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  มาตรการ การออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.  ๒๕๕๒ หน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวย
ความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายบริหาร ไม่มีการกระจาย
อ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง 
และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวก อันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับ
การอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48 เตรส (2) เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจ
หน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส ก าหนดให้
นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างเทศบาล มาตรา 48 วีสติ อ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายก 
ให้เป็นไปตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ า
ของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามท่ีมีกฎหมายก าหนด หรือตามที่
นายกเทศมนตรีมอบหมาย  
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   ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก 
จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็น
ธรรม ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน  
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุก
ระดับ 
  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
และหนังสือ  สั่งการ 
  6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
  6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

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 านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการ
ทุจริต 



-56- 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการจัดกิจกรรมพ่อดีเด่น  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ          
พระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธันวาคม  
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ด้วยในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ     
พระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่าง
นานัปการ ทรงเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดา ทรงรักใคร่และให้ดอกพุทธรักษาเป็น
สัญลักษณ ์“วันพ่อแห่งชาติ” 
   พ่อเป็นบุคคลผู้มีพระคุณ มีบทบาทส าคัญต่อครอบครัวและสังคม ผู้เป็นลูกเคารพ เทิดทูน 
ตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสมควรที่สังคมจะยกย่องให้เกียรติร าลึกถึงผู้เป็นพ่อ  
  ดังนั้น ส านักปลัดเทศบาล จึงได้จัดท าโครงการจัดกิจกรรมพ่อดีเด่น เนื่องในวันเฉลิม    
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม เพื่อมอบใบประกาศเกียรติคุณ เป็นการยก
ย่องพ่อผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม  และเป็น
บุคคลตัวอย่างที่ดีให้กับบุตรหลานและประชาชนโดยทั่วไป 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
   3.2 เพ่ือเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม  
และอนุรักษ์ไว้ซึ่งวันส าคัญของชาติ 
   3.3 เพ่ือเป็นการท าความดีถวายพ่อหลวง  
   3.4 เพ่ือให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ 
   3.5 เพ่ือให้ผู้เป็นพ่อส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน   
   3.6 เพ่ือประกาศเกียรติคุณให้กับพ่อที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี สมควรแก่การ
ยกย่องของสังคม 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   พ่อผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและมีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร ในเขตเทศบาล
ต าบลเมืองงาย อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 7 ชุมชน  
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
 

6. วิธีด าเนินการ 
                6.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด 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 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน 5,000 บาท  
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นวันส าคัญของชาติ ซึ่งได้แสดงออกต่อการจงรักภักดี
ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน 
   10.2 เกิดความภาคภูมิใจต่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพ่อดีเด่น ที่ได้รับการยกย่องจาก
สังคม 
   10.3 ท าให้ผู้เป็นพ่อได้ส านึกต่อหน้าที่ในความเป็นพ่อ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลาน
และบุคคลโดยทั่วไปในสังคม 
 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการจัดกิจกรรมแม่ดีเด่น  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ด้วยในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อพสกนิกร
ทุกหมู่เหล่าอย่างนานัปการ ทรงเป็นพระราชมารดาของพระราชโอรสและพระราชธิดาทรงรักใคร่ และให้
ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ “วันแม่แห่งชาติ” 
   แม่เป็นบุคคลผู้มีพระคุณ มีบทบาทส าคัญต่อครอบครัวและสังคม ผู้เป็นลูกเคารพ เทิดทูน 
ตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสมควรที่สังคมจะยกย่องให้เกียรติร าลึกถึงผู้เป็นแม่ 
  ดังนั้น ส านักปลัดเทศบาล จึงได้จัดท าโครงการจัดกิจกรรมแม่ดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
วันที่ 12 สิงหาคม เพื่อมอบใบประกาศเกียรติคุณ เป็นการยกย่องแม่ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีความ
มานะอดทน ขยันหมั่นเพียร ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมและเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีให้กับบุตรหลานและ
ประชาชนโดยทั่วไป 
 

๓. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพ่ือเทิดทูนพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
   3.2 เพ่ือเทิดทูนพระคุณของแม่ และยกย่องบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวและสังคม  
และอนุรักษ์ไว้ซึ่งวันส าคัญของชาติ 
   3.3 เพ่ือเป็นการท าความดีถวายแม่หลวงของปวงชนชาวไทย และประชาชนทุกหมู่เหล่า 
   3.4 เพ่ือให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม ่
   3.5 เพ่ือประกาศเกียรติคุณให้กับแม่ท่ีปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี สมควรแก่การ
ยกย่องของสังคม 
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   แม่ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและมีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรในเขตเทศบาล
ต าบลเมืองงาย อายุ 60 ปีขึ้นไป 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 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน 5,000 บาท  
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นวันส าคัญของชาติ ซึ่งได้แสดงออกต่อการจงรักภักดี
ต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสถาบันพระมหากษัตริย์ เพ่ือเทิดทูนพระเกียรติคุณของ
พระองค์ท่าน 
   10.2 เกิดความภาคภูมิใจต่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่น ที่ได้รับการยกย่องจาก
สังคม 
   10.3 ท าให้ผู้เป็นแม่ได้ส านึกต่อหน้าที่ในความเป็นแม่ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลาน
และบุคคลโดยทั่วไปในสังคม 
 

ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    โครงการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายจัดให้มีโครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการเป็น
ประจ าทุกปีการศึกษา ซึ่งเป็นการส่งเสริมที่มีความรู้ความสามารถในด้านทักษะวิชาการ ได้มีโอกาสได้
แสดงออก ซึ่งความรู้ความสามารถในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น อีกท้ังเป็นการเปิดโอกาสให้
ครูในสังกัดปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาหาความรู้เชิงประจักษ์ โดย
วิธีการก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดการศึกษา จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ
ผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผลการบริหารงานด้านการจัดการศึกษาของ
องค์กรฯ ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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    เทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย           
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดจ านวน ๑ ศูนย์ เพื่อให้เด็กท่ีอยู่ในวัยเรียนได้มีการ การพัฒนาตนเองให้ผู้เรียน       
มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญ า มีความภาคภูมิใจ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่น   
ได้อย่างมีความสุข มีความภาคภูมิใจในตนเอง ให้เกียรติ  ยกย่อง ยอมรับ และเคารพสิทธิของผู้อื่นเป็นวิสัยที่ยั่งยืน 
   อนึ่ง การจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นจุดเริ่มต้นของทรัพยากรมนุษย์ และเป็นสถานศึกษา
แห่งแรกท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้เด็กมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้งการ
พัฒนาด้านจิตใจคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนการสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบที่มีต่อชาติบ้านเมือง ให้เด็ก
และเยาวชน เติบโตขึ้นเป็นก าลังที่ดีของชาติและมุงพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีมาตรฐานในการ
จัดการเรียน การสอนให้ทัดเทียมกับโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมไปถึงการจัดกิจกรรม(ตามแนวทางการจัดกิจกรรม ๖ หลัก) 
เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัยนั้น เป็นอีกวิธีหนึ่งในการส่งเสริมให้ผู้เรียน 
เกิดพัฒนาการที่ดีขึ้น แต่อีกสิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่งในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยคือการสร้าง    
องค์ความรู้ โดยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุ สิ่งของ บุคคลต่างๆ ที่อยู่รอบตัวรวมทั้งการปลูกฝัง คุณธรรม  
จริยธรรมไปพร้อมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน        
ได้อย่างหลากหลาย เพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้าน การตอบสนองความสนใจและส่งเสริมความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค ์โดยผ่านการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของผู้เรียนและผลงานของครู ตลอดปีการศึกษาที่
ผ่านมาและร่วมแสดงความยินดีกับผู้เรียนที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม
ตามโครงการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเมืองงาย ขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  ได้แสดงออกซ่ึงศักยภาพ  และเป็นการ
เผยแพร่ผลการจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาและเป็นการน าเสนอผลงานของผู้เรียน และครูที่ผ่านมา
ตลอดปีการศึกษา อีกท้ังเป็นการให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถ ปรากฏเป็นที่ชื่นชม
แก่สาธารณชน 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
   ๓.๑ เพ่ือเปิดโอกาสให้ครูและผู้เรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการ 
   ๓.๒ เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะทางวิชาการให้แก่ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
   ๓.๓ เพ่ือเปิดโอกาสให้ครูและผู้เรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาการเรียนรู้จาก     
ประสบการณ์ตรง 
     ๓.๔ เพ่ือเป็นการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัดและสาธารณชนทั่วไป 
   ๓.๕ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจ และกระตุ้นให้แก่ผู้เรียนเกิดความสนใจมากข้ึน (การ
มอบเกียรติบัตรเป็นการสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้เรียน และเป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้อีกวิธีหนึ่ง) 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เชิงปริมาณ 
   เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดกองการศึกษา   
พนักงาน/เจ้าหน้าที่  เทศบาลต าบลเมืองาย ประชาชนโดยทั่วไป  
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     เชิงคุณภาพ 
   ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ และได้
น าเสนอผลงานและกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมความกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์การ
จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

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 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน 12,000 บาท  
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองการศึกษา เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   ๑๐.๑ ครูและผู้เรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการ 
        ๑๐.๒ ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาทักษะทางวิชาการ 
   ๑๐.๓ ผู้เรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
        ๑๐.๔ มีการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อหน่วยงาน    
ต้นสังกัดและสาธารณชนทั่วไป 
   ๑๐.5 ผู้เรียนเกิดขวัญก าลังใจ และตั้งใจศึกษาหาความรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป 
 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้
ก าหนดดัชนีในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทย
เป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการ
ด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการ
รับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายใน
องค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายใน 
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องค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่
หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และ
ประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
  ดังนั้น เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ” 
ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด 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 าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับ
ผู้บริหารท้องถิ่นท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
  6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
   6.3 น าผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการเพ่ือประกอบการการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ าปี 
  6.4 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขฯ  
   เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง ทุกคน 
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ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยเทศบาลต าบลเมืองงาย มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถ
ยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
  ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไข
ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่อง
ร้องเรียนประจ าเทศบาลต าบลเมืองงาย รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบล   
เมืองงาย ขึ้น เพื่อด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
  3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการ
ทุจริตเป็นไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่าง
ถูกต้อง 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
  6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลเมืองงาย  
  6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
  6.4 เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ต าบลเมืองงาย ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความ
ต้องการ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  งานนิติการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน
ของเทศบาลต าบลเมืองงาย ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลเมืองงาย โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 

ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลเมืองงายว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนด
มาตรการหรือแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของ
รัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบเฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเก่ียวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลเมืองงาย ว่า ปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบ ช่องทางการ
ร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิ
ให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล     
เมืองงาย ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติ    
มิชอบ 
  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 าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและ
เข้าองค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

 6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบและพัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและ
สร้างความม่ันใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
  6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าการด าเนินการทราบ  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

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 ่
 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 

ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  กิจกรรม “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการ
ว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสาร
เกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
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  ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลเมืองงาย 
จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลต าบลเมืองงาย ให้บริการ ณ ส านักงานเทศบาลเทศบาลต าบลเมืองงาย ชั้น 2 โดยมีเจ้าหน้าที่
ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้เพ่ือ
ประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและ
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
  3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เทศบาลต 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 รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 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  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  งานนิติการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลเมืองงาย  
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ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  จัดท า คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาล
ต าบลเมืองงาย 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ซึ่งบัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนด และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ.2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล 
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลต าบลเมืองงาย  
  3.2 เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า 
ตลอดจนเผยแพร่ จ าหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  3.3 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้  
   1) ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  
   2) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  
   3) ข้อมูลข่าวสารอื่น  ๆ 
 

4. เป้าหมาย 
  1. คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริหารข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ต าบลเมืองงาย จ านวน 1 เล่ม 

 ๒. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร  
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลเมืองงาย (ภายในห้องปลัดเทศบาล ชั้น 2)  
 

6. วิธีการด าเนินงานโครงการ 
  6.๑ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ เสนอต่อผู้บริหาร
เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
  6.๒ จัดท าแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
  6.๓ เมื่อผู้บริหารอนุมัติแล้ว แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทราบ  
 

7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  งานนิติการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน 
  10.2 มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ  
 

ล าดับที่ ๓ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความ
โปร่งใสการท างานที่จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วย
ให้เกิดความโปร่งใสในการท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคล
ย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้
ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้
ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น 
เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลเมืองงาย ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซ่ึงสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลเมืองงาย 
  ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้เทศบาลต าบลเมืองงาย มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งข้ึน จึง
ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบล
เมืองงายและตัวแทนชุมชน ได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
 

 
 
 



-68- 
 

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 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

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  
 

ล าดับที่ ๔ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืน ๆ 

  ดังนั้น เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูล
ตามภารกิจหลักของเทศบาลต 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  
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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  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่  
 

ล าดับที่ ๕ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
เทศบาลต าบลเมืองงาย และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่าง
มากในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้อง
สามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้  
   3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ  
   3.3 เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
   3.4 เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 
   3.5 เพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย  
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
6. วิธีด าเนินการ 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการ
จัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่อง
ร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลเมืองงาย และปิดประกาศข้อมูล
ดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบ
การบริหารงานของเทศบาล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับที่ ๖ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  มาตรการ การจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลเมืองงาย  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืน ๆ 
  ดังนั้น เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคัญ ๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุม         
ทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อ
สังคม หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
อ่ืน ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักของเทศบาลต าบลเมืองงาย ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
  3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน   
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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  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขฯ  
   เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  
 

ล าดับที่ ๗ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ก้าวหน้า  
ไปมาก เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ 
เข้ามาใช้ในการด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
การสรุปเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องท่ี
ต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ให้สามารถมองเห็น
ภาพหรือเห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้น การสร้างความสัมพันธ์
กับประชาชน ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของเทศบาล จึงจ าเป็นต้องพิจารณา
ในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้น ๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละ
ขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อ
การพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
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3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อ
ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อโซเซียล ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
  2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ
เทศบาลอย่างถูกต้องและโปร่งใส 
  3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล  
  4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  
  5. เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย  
 

4. เป้าหมาย 
  เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของเทศบาลต าบลเมืองงาย ให้ประชาชน
โดยทั่วไปทราบอย่างกว้างขวาง 
  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  
 

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 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

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 และมีความ
พึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์   
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  กิจกรรม การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลต าบลเมืองงาย  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ท าการเทศบาล  
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับความเดือดร้อนร 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 เพื่อแก้ไขปัญหาตาม
ความจ าเป็นและเร่งด่วน 
  5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ  
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
โดยช่องทางร้องทุกข/์ร้องเรียน ดังนี้ 
  ๗.1 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
  ๗.2 ทางโทรศัพท/์โทรสาร หมายเลข 053-375631  
  ๗.3 ทางเว็บไซต์ หรือทางไปรษณีย์  

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 แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
  102 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  103 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน  
 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  โครงการเทศบาลสัญจร 
  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามท่ีรัฐบาลได้มีนโยบายด้านการให้บริการประชาชน โดยเน้นการให้บริการแก่ประชาชน
ทุกคนที่ไปติดต่อราชการจะต้องได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว 
และเป็นธรรม เพื่อลดเงื่อนไขระหว่างส่วนราชการกับประชาชน ผู้บริหารเทศบาลต าบลเมืองงาย ซึ่งมีความ
ห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชน จึงมีความประสงค์จะให้ประชาชนทุกคนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาล
ได้รับการบริการในด้านต่าง  ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และเป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
จะต้องได้รับบริการอย่างทั่วถึง จึงได้จัดท าโครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ขึ้น 
   การบริการประชาชน เป็นภารกิจหลักของเทศบาลโดยเจ้าหน้าที่ทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหาร
ตลอดจนถึงผู้ปฏิบัติทุกคนต้องท าหน้าที่ให้บริการประชาชนให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็น
ที่ประทับใจและให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการจากเทศบาลได้รับประโยชน์สูงสุด และเกิดความพึงพอใจ
มากที่สุด ซึ่งเทศบาลเป็นหน่วยงานที่ท างานใกล้ชิดกับประชาชนอยู่เสมอ จึงต้องท างานให้เกิดความรวดเร็ว 
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการท างาน เน้นการบริการที่ดีต่อประชาชน และแก้ไขปัญหาสังคม โดยยึดหลัก
บุคลากรระดับผู้น าหมู่บ้าน ผู้น าชุมชนและประชาชนเป็นหลัก พร้อมกับประสานงานหน่วยงาน, องค์กร, 
ส่วนราชการ และองค์กรเอกชน เพ่ือก่อให้เกิดการบูรณาการในการท างานและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ของชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชน และเป็นการสนองนโยบายของ
รัฐบาลในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข คืนความสุขให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง  
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   ดังนั้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน, รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน
และสร้างความสันพันธ์ระหว่างชุมชนกับเทศบาล เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้จัดท าโครงการเทศบาล
สัญจร เพ่ือบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้กับประชาชน  
 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือรับทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  
  ๓.๒ เพ่ือเป็นการออกพบปะประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย อย่างใกล้ชิดและ
ทั่วถึงเพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อเทศบาล 
  ๓.๓ เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีในงานบริการระหว่างเทศบาล
ต าบลเมืองงายกับประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย  
   3.4 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการมารับบริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน เช่น การรับแจ้ง
เรื่องราวร้องทุกข,์ การแจกสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์รับแจ้งเหตุ, การรับปัญหาด้านทะเบียนราษฎร, การให้
ค าปรึกษาด้านกฎหมาย, การรับช าระภาษ,ี การตรวจสุขภาพ, การให้บริการด้านสาธารณสุขฯ  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
๖. วิธีด าเนินการ 
  ๕.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการต่อ ผู้บริหาร 
    ๕.๒ ด าเนินการจัดกิจกรรมเทศบาลสัญจร   
  ๕.3 รายงานผลการด าเนินกิจกรรม ให้ผู้บริหารได้รับทราบ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน 5,000 บาท  
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน  
และประชาชนก็ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด  
  10.2 ประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบ นโยบาย/ กิจกรรมและบทบาทหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลเมืองงายในงานบริการต่าง ๆ  
   10.3 เป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ หรือแนวทางแก้ไขปัญหาการท างานระหว่าง
บุคคลกับประชาชนในพื้นท่ีโดยตรง 
   10.4 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองงายกับประชาชน
ในพ้ืนที ่
   10.5 นโยบายของเทศบาลต าบลเมืองงายสามารถขับเคลื่อนได้รวดเร็วและตรงเปูาหมาย
มากขึ้น โดยที่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ให้ความร่วมมือมากขึ้น 
   10.6 ประชาชนได้รับการบริการด้านต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลเมืองงาย  
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ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการให้บริการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ   
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานการจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งตามความนัยข้อ ๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปในปีงบประมาณถัดไป มา
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด และการประกาศใช้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามความนัยข้อ ๗ แห่งระเบียบกรทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้พิการ 
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้มีสิทธิรับเงิน
เบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเคร่งครัดนั้น 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการตามภารกิจ    
ที่เพ่ือให้การด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ของเทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และเป็นการอ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาการด าเนินการ ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน และเป็นการบริการการจ่ายเบี้ยยังชีพได้ครบถ้วน เพ่ือรับฟังปัญหาความ
ต้องการและความคิดเห็นของผู้รับเบี้ยยังชีพฯ และประชาชนในชุมชนทุกพ้ืนที่ตลอดจนเป็นการพบปะ
พูดคุยระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล กับผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ตลอดจนเสริมสร้าง
สุขภาพกาย สุขภาพใจให้แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้จัดท าโครงการให้บริการรับ
ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการประจ าปีงบประมาณ ขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค ์
   ๓.๑  เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาการด าเนินการ ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และเป็นการบริการอย่างเข้าถึงในทุกพ้ืนที่ให้แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ในเขตความ
รับผิดชอบ 
   ๓.๒ เพ่ือให้มีการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพได้อย่างครบถ้วน 
   ๓.๓ เพ่ือเป็นการรับฟังปัญหาความต้องการและความคิดเห็นของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ 
และประชาชนในพื้นท่ีเขตความรับผิดชอบ 
   ๓.๔ เพ่ือเป็นการพบปะพูดคุยระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล 
กับผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ทั้ง ๗ หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
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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 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) ระหว่างวันที่ ๑–๓๐ พฤศจิกายน 

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 ได้
พบปะพูดคุยระหว่างกัน ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้แก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ 
 

ล าดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการให้บริการตรวจสอบสถานะการด ารงชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ปุวยเอดส์ ประจ าปีงบประมาณ 

 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๓ การตรวจสอบและจัดทาทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิ ข้อ  ๑๐
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  และให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแสดงการด ารงชีวิตอยู่ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีตนรับเบี้ย   
ยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้ผู้พิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๓ การตรวจสอบและจัดทาทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิ  ข้อ ๑๐
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบสถานะความพิการและ
การด ารงชีวิตอยู่ของผู้พิการ  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ส าหรับผู้ปุวยเอดส์ นั้น  
 
 
 



-78- 
 

   ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
เทศบาลต าบลเมืองงาย ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการตามภารกิจที่เพ่ือให้การ
ด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และ     
เป็นการอ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และเป็น
การบริการการจ่ายเบี้ยยังชีพได้ครบถ้วน เพ่ือรับฟังปัญหาความต้องการและความคิดเห็นของผู้รับเบี้ยยังชีพ
และประชาชนในชุมชนทุกพ้ืนที่  ตลอดจนเป็นการพบปะพูดคุยระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานเทศบาล กับผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจให้แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ 
เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้จัดท าโครงการให้บริการตรวจสอบสถานะการด ารงชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิ์รับเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ปุวยเอดส์ ประจ าปีงบประมาณ ขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค ์
   ๓.๑  เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาการด าเนินการ ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และเป็นการบริการอย่างเข้าถึงในทุกพ้ืนที่ให้แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ในเขตความ
รับผิดชอบ 
   ๓.๒ เพ่ือให้การตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพเป็นไปอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน 
   ๓.๓ เพ่ือเป็นการรับฟังปัญหาความต้องการและความคิดเห็นของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ 
และประชาชนในพื้นท่ีเขตความรับผิดชอบ 
   ๓.๔ เพ่ือเป็นการพบปะพูดคุยระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล 
กับผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ทั้ง ๗  หมู่บ้านในเขตเทศบาล
ต 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 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) ระหว่างวันที่ ๑–๓๐ กันยายน 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
  งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
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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 กับผู้มี
สิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้แก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ 
 

ล าดับที่ 5 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ปุวยเอดส์ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามท่ีมีการถ่ายโอนภารกิจด้านการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ปุวย
เอดส์ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีฐานะการคลังเพียงพอสามารถจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพ ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพโดยให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘ หมวด ๔ งบประมาณและวิธีการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ข้อ ๑๙ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๒ หมวด ๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๔เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
สามารถใช้งบประมาณที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านเงินสงเคราะห์และงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง ไปใช้ในการสงเคราะห์ให้ได้จ านวนคนและจ านวนเงินได้ตามที่ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น 
   เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้ด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนด้านการสงเคราะห์เบี้ย   
ยังชีพ การจ่ายเงินสดจะก าหนดให้มีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน และการจ่ายให้แก่
ผู้มีสิทธิ์โดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารธนาคารกรุงไทยในนามผู้มีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์หรือในนาม
บุคคลผู้ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ์ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ ๑๙ ทุกเดือน 
   เพ่ือให้การด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ของเทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และเป็นการอ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาการ
ด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และเป็นการบริการการจ่ายเบี้ยยังชีพได้ครบถ้วน เพ่ือ
รับฟังปัญหาความต้องการและความคิดเห็นของผู้รับเบี้ยยังชีพฯ และประชาชนในชุมชนทุกพ้ืนที่ตลอดจน
เป็นการพบปะพูดคุยระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล กับผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ตลอดจน
เสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจให้แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้จัดท าโครงการ “ออก
ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ขึ้น 
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๓. วัตถุประสงค ์
   ๓.๑ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาการด าเนินการ ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และเป็นการบริการอย่างเข้าถึงในทุกพ้ืนที่ให้แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ในเขตความ
รับผิดชอบ 
   ๓.๒ เพ่ือให้มีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ได้อย่างครบถ้วน 
   ๓.๓ เพ่ือเป็นการรับฟังปัญหาความต้องการและความคิดเห็นของผู้รับเบี้ยยังชีพฯ และ
ประชาชนในพื้นท่ีเขตความรับผิดชอบ 
   ๓.๔ เพ่ือเป็นการพบปะพูดคุยระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล 
กับผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ 
 

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 ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือในการ
ด าเนินกิจกรรม 
   6 .๒ น าเสนอโครงการต่อคณะผู้บริหาร 
   6 .๓ ประชาสัมพันธ์โครงการโดยผ่านเสียงตามสาย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานชุมชน 
   6 .๔ ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
   6 .๕ ติดตามประเมินผลโครงการ และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)   
 

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  เป็นการรับฟังปัญหาความต้องการและความคิดเห็นของผู้รับเบี้ยยังชีพฯ และ
ประชาชนในพื้นท่ีเขตความรับผิดชอบ 
  ๑๐.๔  เป็นการพบปะพูดคุยระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล กับ
ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ 
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ล าดับที่ 6 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการเสียภาษีร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนสู่สังคมท่ียั่งยืน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ด้วยเทศบาลต าบลเมืองงาย ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้านงบ
ด าเนินงาน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม “โครงการเสียภาษีร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนสู่สังคมท่ียั่งยืน” 
ซึ่งบทบาทและภารกิจของกองคลัง ในการดูแลประชาชนในด้านบริการ โดยเฉพาะในเรื่องการอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ช าระภาษีให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการช าระภาษีซึ่งถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในการ
ให้บริการประชาชนจากกองคลัง เทศบาลต าบลเมืองงาย 
   เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการที่จะดูแล อ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้เสียภาษี เพราะถือว่าผู้เสียภาษีทุกท่านมีความส าคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมกันพัฒนา
ชุมชนเมืองงายให้มีความเจริญอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการปลูกสร้างส านึกท่ีดีและสร้างแรงจูงใจให้กับ
ประชาชนเทศบาลต าบลเมืองงายทุกท่าน บริการที่ได้มอบให้กับประชาชนนี้ เป็นงานบริการที่ทางราชการ
มอบให้แก่ประชาชนโดยตรงโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน 
   เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้จัดท าโครงการเสียภาษีร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนสู่สังคมท่ี
ยั่งยืน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน และเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลได้
อีกทางหนึ่งด้วย 
 

3. วัตถุประสงค์ 
   ๓.๑ เพ่ืออ านวยความสะดวกและรวดเร็วในด้านการให้บริการแก่ประชาชนผู้เสียภาษี 
ทุกท่าน 
   ๓.๒ เพ่ือให้การบริการของทางราชการได้เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 
   ๓.๓  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และลดขั้นตอนในการให้บริการเพ่ือให้
ประชาชนได้รับความสะดวกต่อการเข้าถึงบริการจากภาครัฐมากที่สุด 
   ๓.๔ เพ่ือสร้างความรู้สึก และทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนกับส่วนราชการ 
   ๓.๕  เพ่ือลดช่องว่างระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้บริการและให้
ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วมากที่สุด 
   ๓.๖ เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการเกิดความประทับใจในการให้บริการของทางราชการและ
มีความรู้สึกที่ดีในการติดต่อราชการ 
   ๓.๗ เพ่ือให้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีจิตส านึกท่ีดี ตระหนักถึงความส าคัญของการเสีย
ภาษีและให้ความร่วมมือมาช าระภาษีเพิ่มมากขึ้น 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทุกท่าน 
   4 .๑ จ านวนประชากรที่มาช าระภาษีเพิ่มขึ้นมากขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
   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 
เพ่ือให้บริการรับช าระภาษีแก่ประชาชน 
   6.5 ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
   6.6  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการฯ ให้คณะผู้บริหารทราบทุกระยะ 
   6.7  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ ตั้งแต่เริ่มโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการให้คณะ
ผู้บริหารทราบ ภายใน ๑๕ วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 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 ประชาชนมีความรู้สึกและทัศนคติที่ดีกับส่วนราชการ 
   10.5  ลดช่องว่างระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้บริการกับประชาชน 
   10.6 ประชาชนผู้รับบริการเกิดความประทับใจในการให้บริการของทางราชการ 
   10.7 ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีจิตส านึกท่ีดี ตระหนักถึงความส าคัญของการเสียภาษี
และให้ความร่วมมือมาช าระภาษีเพิ่มมากขึ้น 
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ล าดับที่ 7 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อซึ่งมียุงลายบ้านและยุงลายสวนเป็นแมลงพาหะน าโรคที่
ส าคัญการระบาดของโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจะพบผู้ปุวย
เป็นจ านวนมาก เนื่องจากฝนที่ตกลงมาท าให้เกิดน้ าขังในภาชนะต่าง  ๆ  จึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เพ่ิมจ านวน
ประชากรของยุงลายพาหะน าโรคได้เป็นอย่างดี การปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพ   
ควรต้องเตรียมพร้อมควบคุมก าจัดยุงลายก่อนจะถึงช่วงฤดูการระบาดของโรคเพ่ือลดจ านวนประชากรของ
ยุงลายในพ้ืนที่  
  ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคติดต่อได้ก าหนดยุทธศาสตร์
และแผนงานแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในชุมชนซึ่งโดยอาศัยความร่วมมือกับกระทรวงหลัก คือ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข โดยผ่านหน่วยงานต่างๆ รวมถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เป็นปัญหาส าคัญปัญหาหนึ่งของประเทศ) ซึ่งเป็นหน้าที่หลักในการปูองกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ 
   เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้จัดท าโครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเพ่ือ
เตรียมความพร้อมรับมือ “โรคไข้เลือดออก ” ก่อนฤดูการระบาดในพ้ืนที่รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย 7 
ชุมชน   
 

3. วัตถุประสงค์   
   3.1 เพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของยุงลาย 
   3.2  เพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคอันเกิดจากการแพร่ระบาด
ของยุงและพาหะน าโรค 
   3.3  เพื่อปูองกันตนเองจากยุงลาย 
   3.4  เพื่อการมีสุขภาพท่ีดีของประชากรในพ้ืนที่ 
 

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 โดยการออกหน่วย บริการ เพื่อฉีดพ่นหมอก
ควัน 
   6.5 ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ โดยประกาศเสียงตามสายของเทศบาลต าบลเมืองงายให้
ประชาชนได้รับทราบและขอความร่วมมือในการด าเนินการตามโครงการ 
   6.6  พ่นหมอกควันก าจัดยุงลายตัวแก่ทุกหลังคาเรือน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลต าบลเมืองงาย 
   6.7  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการฯ ให้คณะผู้บริหารทราบ  
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน 70,000 บาท  
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
            กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 สามารถ ปูองกันการแพร่ระบาดของยุงลาย 
   10.2  ปูองกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคอันเกิดจากการแพร่ระบาดของ
ยุงและพาหนะน าโรค 
   10.3 ประชาชนสามารถปูองกันตนเองจากยุงลายได้ 
 

ล าดับที่ 8 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ตามที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงมหาดไทย  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันด าเนินโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี 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 
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3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า 
   3.2  เพื่อให้สุนัขท่ีไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
   3.3  เพื่อสร้างความตื่นตัวแก่ประชาชนให้เห็นความส าคัญในการฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมว 
   3.4 . เพ่ือเร่งก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศ 
   3.5  เพื่อลดอัตราการเกิดของสุนัขและแมวในพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต 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 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
   6 .๑ จัดท าและเสนอโครงการเพื่ออนุมัติด าเนินการ 
   6 .๒ จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการด าเนินโครงการฯ 
   6.3 จัดเตรียมบุคลากร วัสดุ/อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการโครงการ 
   6.4 ประสานงานหน่วยงานราชการ  ชุมชน โดยการออกหน่วย บริการ เพื่อฉีดวัคซีนโรค
พิษสุนัขบ้า 
   6.5 ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ โดยประกาศเสียงตามสายของเทศบาลต าบลเมืองงายให้
ประชาชนได้รับทราบและขอความร่วมมือในการด าเนินการตามโครงการ 
   6.6  ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
   6.7  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการฯ ให้คณะผู้บริหารทราบ  
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)   
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน 30,000 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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ล าดับที่ 9 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการคัดแยกขยะโดยชุมชน 

 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
                การจัดการขยะโดยมุ่งเน้นให้มีระบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบครบวงจร ตั้งแต่
จุดเริ่มต้นของการเกิดขยะจนถึงการก าจัดขยะขั้นสุดท้าย และให้ความส าคัญต่อการน าขยะที่มีศักยภาพ
กลับน ามาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และลดปริมาณขยะท่ีต้องน าไปก าจัดให้เหลือน้อยที่สุดมุ่งเน้นการมีส่วน
ร่วมจากชุมชน โดยมีเปูาหมายด้านการจัดการขยะในเขตเทศบาลต าบลเมืองงายในระยะยาว โดยมี
สาระส าคัญคือการควบคุมอัตราการผลิตขยะของประชาชน การสนับสนุนงบประมาณ  บุคลากรและ
วิชาการจากองค์กรอื่นเพ่ือให้มีการจัดการขยะ ตั้งแต่การเก็บ การคัดแยก การขนส่งและการน ากลับมาใช้
ประโยชน์ตลอดจนการก าจัดที่ถูกต้อง ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะ
มากขึ้น 
              แนวทางการลดขยะในทีแ่หล่งก าเนิดเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและเปูาหมาย เทศบาล
ต าบลเมืองงาย  มีแนวทางปฏิบัติจัดท าแผนด าเนินการด้านการลดขยะ และการใช้ประโยชน์จากขยะ ลด
จ านวนขยะที่ย่อยสลายได้เองให้ลดน้อยลงในแต่ละปี พร้อมกับการส่งเสริมมาตรการต่างๆในการสนับสนุน
กิจกรรมให้เกิดข้ึนในชุมชน 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  เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงวิธีการคัดแยกขยะท่ีถูก เป็นการลดอันตรายที่อาจเกิด
จากขยะ เช่น ขวดแก้ว หลอดไฟฟูา ถ่านไฟฉาย กระป๋องย่าฆ่าแมลง ฯลฯ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองงาย  ทุกหลังคาเรือน 
                   - ด าเนินกิจกรรมในส านักงานเทศบาลต าบลเมืองงาย 
                   - ด าเนินกิจกรรมในชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย วัดและโรงเรียนในเขต 
   เทศบาลต าบลเมืองงาย 
                   - ด าเนินการประชุม/อบรมการคัดแยกขยะให้ชุมชนในเขตเทศบาล            
 
 

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  บ้านม่วงงม้   หมู่ที่ ๑๐ บ้านสัน 
  หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัว 
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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  ศึกษาดูงานการคัดแยกขยะโดยชุมชนต้นแบบที่เทศบาลต าบลอุโมงค์ จ.ล าพูน 
                    6.11  ประชุม/อบรมการคัดแยกขยะให้กับชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย 
                   6.12 สรุปผลการด าเนินและน าเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   
 

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      
 

ล าดับที่ 10 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
ได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนเรื่อง
การร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
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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 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

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  
 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 1 
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 เพ่ือให้เทศบาลต าบลเมืองงาย ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล 
มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลต าบลเมืองงาย โดยงานแผนและงบประมาณ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองงาย ขึ้น 
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3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองงาย และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วน
ได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลต าบลเมืองงาย ให้สอดคล้อง
กับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
และสุจริต 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน ๑ คณะ  
 
 
 
 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
 

6. วิธีด าเนินการ 
  ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่เก่ียวข้อง    

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองงาย บางต าแหน่งใน
ปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงต้อง
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดท า
แผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ที่ก าหนด 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
เมืองงาย,  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  
เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนา
เทศบาลต าบลเมืองงาย ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตต าบลเมืองงาย ด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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ล าดับที่ ๒  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชารัฐ เพื่อการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) ของเทศบาลต าบลเมืองงาย  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ บัญญัติให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริหาร
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นโดยให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  และระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบลแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  เวทีประชาคมเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ และหน่วยงานภาครัฐ  ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเทศบาลต าบลเมืองงาย
จึงจัดท าโครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชารัฐ เพื่อการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.๒๕61–๒๕64) ของเทศบาลต าบลเมืองงาย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560  ขึ้น เพื่อให้แผนพัฒนาสี่ปีเกิดการมีส่วนร่วมในการบูรณาการกับหน่วยงานภาค
ส่วนต่างๆ ให้สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนน าไปสู่การพัฒนาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2 เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลในแผนชุมชน และปัญหาความต้องการ ประเด็น
การพัฒนา แยกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่ของเทศบาล
ต าบลเมืองงาย เพื่อน ามาวิเคราะห์ในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 
  3.3 เพื่อให้เทศบาลต าบลเมืองงาย มีแผนพัฒนาสี่ปีที่มีความครอบคลุม และมี
ประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  3.4 เพื่อให้แผนพัฒนาสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติในบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี  
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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  
 

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 าร่างแผนพัฒนาสี่ปี 
๙. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองงาย 
๑๐. การอนุมัติแผนและประกาศใช้แผน 

  
 
 
 
 
 
 

               ในการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวมีองค์กรรับผิดชอบได้แก่ งานแผนและ
งบประมาณ/หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงส่วนต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) (ทบทวนแผนฯ ทุกปี) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน 5,000 บาท  
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 เทศบาลต าบลเมืองงาย มีแผนพัฒนาสี่ปี โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาของจังหวัด 
และแผนพัฒนาอ าเภอเชียงดาว และแผนชุมชน   
   10.2 เทศบาลต าบลเมืองงาย มีแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕64) ซึ่งใช้เป็นกรอบใน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม  
  10.3 แผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลต าบลเมืองงาย มีโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน และครอบคลุมทุกด้าน โดยน าข้อมูลในแผนชุมชนจากประชาคมและชุมชน เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  
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ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีของเทศบาลต าบลเมืองงาย 

 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาล เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ
ด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต่อไป 
  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้จัดท า
กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเมืองงาย ขึ้น 
  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเมืองงาย มีการขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการ
อ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายก าหนด 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการ 
  3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลเมืองงายและเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ
เทศบาลต าบลเมืองงาย 
  3.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาล  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลเมืองงาย 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล  
  6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ  
  6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ  
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  6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
  6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
  6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน  
  6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน  
  6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ของ
เทศบาลพร้อมตัวชี้วัด 
  6.9 การติดตามและประเมินผล  
  6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณา
ทราบปรับปรุงด าเนินการแก้ไขต่อไป 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเมืองงายดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 
 

ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  กิจกรรม การจัดท ารายงานการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงาน
ต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลเมืองงาย    
จึงได้มีการจัดท า และรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดเป็นประจ า
ทุกปี 
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3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรของเทศบาล  
  2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
  3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามก 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 เพื่อจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร 
พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

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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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ 
ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การปฏิบัติงานด้านการคลัง เป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการท 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 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองงาย ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก าหนด เพื่อน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชน
ทราบทุกสามเดือน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
  10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
  10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ  
 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหารและสมาชิกสภา  
 

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

  ดังนั้น เพ่ือให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองงายเพ่ิมพูนความรู้ ความ
เข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมถึงแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้
ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตาม
มาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้
ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต ส านักปลัด จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย เพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน 
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  3.2 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
  3.3 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย มีความรู้ความเข้าใจมิ
ให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
  3.4 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม
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 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

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 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
  10.3 คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย มีความรู้ความเข้าใจมิให้
ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
  10.4 คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย มีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
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ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อม
ที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษา
อบรมเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่เทศบาลต าบลห้วยโพธิ์ได้ด าเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้
และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน า
ความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  ดังนั้น เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร 
พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
 

3. วัตถุประสงค ์
  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 เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี 
  6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัด
ฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่รับผิดชอบ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน 5๐,๐๐๐ บาท 
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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 
 

ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   กิจกรรม ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน  
ของฝุายบริหาร 

 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร เป็นกลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจ
ในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของ
ตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้
เทศบาลมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร 
สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาลและลดการทุจริต 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็น
หน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาลเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร 
  3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้  
  3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น  
 

4. เป้าหมาย 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองงายทุกคน  
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
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6. วิธีการด าเนินงาน 
  6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการ
ประชุม 
  6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่าง ๆ เช่น 
การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ฯลฯ 
  6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล  
 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  งานกิจการสภา ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร 
  10.2 การปฏิบัติงานต่าง ๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน ( Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 
ล าดับที่ 1 
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  
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6. วิธีด าเนินการ 
  เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินกิจกรรม
ของเทศบาล ซึ่งจะเป็นการเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

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 
 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม การติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐ 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  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

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  

 

ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการด าเนินการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น 

 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  จากสถานการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยที่ผ่านมา ได้ประสบปัญหามากมาย เช่น การ
แตกแยกทางความคิด การเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม การ หมิ่นสถาบัน
พระมหากษัตริย์และรัชทายาท  การกระท าผิดกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรม การท าลายทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การระบาดของสิ่งเสพติดและอบายมุข  
  กระทรวงมหาดไทย ตามนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) โดยให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ารู้
รักสามัคคี ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ และมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการ
รักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริม และสนับสนุนการปูองกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้มีความผาสุก จังหวัดเชียงใหม่จึงให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่นและเทศบาลต าบลเมืองงายได้ด าเนินการ
จัดศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีหน้าที่ประสานงานหรือบูรณาการการ
ท างานร่วมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับจังหวัด/อ าเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, จัดท าโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารในพื้นท่ี โดยให้เปิดรับข้อมูลข่าวสารทางสื่อทุกประเภทจากทุกส านัก/แหล่งข่าว ไม่เอนเอียงหรือรับ
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อใดหรือจากส านัก/แหล่งข่าวใดเป็นการเฉพาะ  
   ดังนั้น เทศบาลต าบลเมืองงาย โดยศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น เทศบาลต าบล
เมืองงาย  จึงได้จัดท าโครงการด าเนินการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น เพ่ือสร้างทัศนคติและ
จิตส านึกท่ีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนตาม
แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
 

3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อ
เสริมสร้างจิตส านึกความรักชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา กษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
   3.2 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองตามหลักกติกาของ
ระบอบประชาธิปไตยและสนับสนุนสร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตย  
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  3.3 เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในการขจัดข้อขัดแย้ง และมี
ความรู้ความเข้าใจในการสมานฉันท์ของประชาชนเพื่อน าไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยที่ยั่งยืนถูกต้อง  
   3.4 เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในระดับพ้ืนที่  ลดปัญหาความ
ขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  ตลอดจนการ
สร้างความเชื่อม่ันและคืนความสุขให้กับประชาชนตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ซึ่งจะ
น าไปสู่การศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน  
  3.5 เพ่ือลดความแตกแยก  ต่างกันทางความคิดของชุมชนและประชาชนลดการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ในทางท่ีผิด  
 

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 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

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 เพื่อน าข้อมูลและ
แนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหานั้น ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศ 
  10.2 ท าให้สังคมไทยมีความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง เกิดความม่ันคงและมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  10.3 เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างยั่งยืน  
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ล าดับที่ 4 
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 เพื่อเป็นการแบ่งเบาพระราชภาระอัน
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
ชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ในทางท่ีผิด  
   3.6 เพ่ือให้คนในสังคมไทยมีความเป็นชาติร่วมกันและอยู่รวมกันได้อย่างร่มเย็นและสงบ
สุข 
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 
                6.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ  
  6.2 แจ้งให้ทุกชุมชนได้รับทราบ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
                6.3 ด าเนินการตามโครงการฯ 
   6.4 รายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

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 เพื่อน าข้อมูลและ
แนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหานั้น ๆ  
  10.4 ท าให้สังคมไทยมีความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง เกิดความม่ันคงและมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  10.5 เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างยั่งยืน  
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