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เฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้  รวมท้ังเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการปูองกันการทุจริต    
อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินงานปูองกันการทุจริต   และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันของ
เทศบาลต าบลเชียงยืนด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต   ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกัน
ส าหรับการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลเชียงยืน  เพื่อให้การท างานเกิดประโยชน์สูงสุดในท้องถิ่น    และไม่
ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความคลางแคลงใจในการท างานของเทศบาลต าบลเชียงยืน  และมีส่วนช่วย
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  อีกท้ังยังเป็น
กลไกในการปูองกันไม่ให้มีการใช้อ านาจหน้าท่ีในการบริหารราชการในทางท่ีมิชอบอีกด้วย   
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ส่วนที่ ๑ 
 
 
 
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร 

        การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์
เพื่อต้องการบ่งช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตท่ีจะเกิดขึ้น  
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต  เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการ
ทุจริตท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
         การทุจริตในระดับท้องถ่ิน  พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น  
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น             
มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
        ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จ าแนกเป็น  ๗  ประเภท  ดังนี ้

๑) การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง 
ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ

หลากหลายในการตรวจสอบชองภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจาก  อ านาจ  บารมี และอิทธิพล

ท้องถิ่น 

        สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สามารถสรุปประเด็น
ได้   ดังนี้ 
   ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
จากการบังคับใช้ กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะ
ข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งท่ีท าให้เกิดการทุจริต 
    ๒) สิ่งจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุน
นิยม ท าให้คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ี
จะท าพฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งขึ้น  
   ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อน
ขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน 
ขาด กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของ บุคคลเหล่านี้ 

บทน า 



    
๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ ผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ี
เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ ผูกขาดใน
โครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
   ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือ
เป็นปัจจัยหนึ่ง ท่ีท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น ท าให้เจ้าหน้าท่ี ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับ
การเน้นเป็น พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและ
เกรงกลัวบาป น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึด
ผลประโยชน์ ส่วนรวม  

  ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็น ยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ 
ผู้ท่ีมีค่านิยมท่ีผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็น
คนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมายของบ้านเมือง 
 
๒.หลักการเหตุผล  

       ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ 
เป็นปัญหา ล าดับต้น ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจาก
เกิดขึ้นทุกภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมักถูกมองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการ
ทุจริตตามส่ือและรายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและ
ความศรัทธาต่อระบบการ ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 
Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือท่ีใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพื่อ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 
2555 – 2558 อยู่ท่ี 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับท่ี 76 จาก 
168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับท่ี 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศ
มาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับท่ี 
101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่
ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ปูองกัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค์กรตาม 
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มี
แนวโน้ม ท่ีลดน้อยถอยลง สาเหตุท่ีท าให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัย



ทางด้านพื้นฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวด่ิง (Vertical Relation) 
หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะ
ในหมู่ญาติพี่น้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและ
มีอ านาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝัง
รากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวก
กับปัจจัยทางด้านการท างานท่ีไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การ
ท างานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความ
เข้มแข็ง 

          ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่ม
จากป ีพ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่ง
การท่ีระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
และประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิ
ชอบ โดยได้ก าหนด ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
         ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
         ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
         ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception                 
Index : CPI) 

         ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคล่ือนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็น รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะ ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับ
การบริหาร จัดการท่ีมีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้
ด าเนินการจัดท า แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างแท้จริง เทศบาลต าบลเชียงยืน   จึงได้จัดแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อเป็นมาตรการแนว
ทางการปูองกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลต าบล
เชียงยืน  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลเชียงยืน  ท้ังนี้ได้
มุ่งเน้นให้การด าเนินการปูองกันการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  สร้างระบบราชการท่ีมีความโปร่งใส 
จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มี



ส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖   

          เทศบาลต าบลเชียงยืน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน 
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการด้านการปูองกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการ
ด าเนินการเรื่องโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Integrity and Transparency 
Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส ตามหลัก
นิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจน
สามารถตรวจสอบได้   
 

  วิสัยทัศน์ 
               "เทศบาลต าบลเชียงยืนน่าอยู่  มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น" 
 

   พันธกิจ 
   1. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการบริการด้านสุขภาพอนามัย  
      2. จัดให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกท้ังทางด้านสาธารณูปโภคและสาธาณูปการ 

     3. จัดให้มีการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     4.ก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย 
     5.ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตพื้นท่ี 
     6. การบริหารจัดการยึดหลักความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
     7. การบริหารจัดการในองค์กร/ในชุมชนท่ีรับผิดชอบ 
     8. จัดหาแหล่งน้ าเพื่อใช้อุปโภค บริโภคและการท าเกษตรกรรม 
     9. จัดให้มีและบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม 
     10. จัดสวัสดิการและการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  

ผู้ติดเช้ือเอดส์ 
 
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
    ๑) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น 
    ๒) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุาย
การเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
   ๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance)  
   ๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ 
(People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
๔. เป้าหมาย  
   ๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรม การขัดกัน แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
   ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ ของข้าราชการ  
   ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมและ ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  
   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
   ๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และ
อุดมการณ์ในการ ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรร
มาภิบาล รวมถึงหลัก เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  
   ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
   ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบใน
ฐานะพลเมืองท่ี มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งใน
การเฝูาระวังการทุจริต  
   ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝูาระวัง
การทุจริต  
   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาส
ในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน การปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้
ความร่วมมือกันเป็น เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 
 
 
 
  

๑. แผนปฏบิตัิการป้องกนัการทุจรติ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  มีรายละเอียดกรอบการ
จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ( ภาพรวม )  แยกเป็นรายมิติได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนปฏบิัตกิารป้องกนัการทุจริต ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
ของ เทศบาลต าบลเชียงยืน  อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริต  

ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 

ปีงบประมาณ 

หมายเหต ุ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร  
ข้าราชการการเมืองฝุายสภา และ
ฝุายประจ าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

๑.โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

๒.โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

๓.โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล            
เชียงยืนผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน
ดีเด่น 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

๔.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

5.โครงการสนับสนุนให้พนักงานลูกจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชกิสภาท้องถิ่น
ได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ 

330,000 330,000 330,000 330,000  

1.2 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น  

1.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชo  

๑.กิจกรรมให้ความรู้เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาล
ต าบลเชียงยืน 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
ของ เทศบาลต าบลเชียงยืน  อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 

ปีงบประมาณ 

หมายเหต ุ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

2.1 แสดงเจตจ านง 
ทางการเมืองในการ 
ต่อต้านการทุจริตของ 
ผู้บริหาร  

๑.กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น”  

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.2 มาตรการสร้าง 
ความโปร่งใสในการ 
ปฏิบัติราชการ  

๑.มาตรการการสร้าง ความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

๒.มาตรการออกค าสั่ง มอบหมายงานของนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

๓.กิจกรรม “สร้าง ความโปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน” ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

  ๔.กิจกรรม “ควบคุม การเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

  ๕.กิจกรรม “การ พัฒนาแผนและกระบวนการ จัดหาพัสดุ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

  ๖.กิจกรรม “สร้าง ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.3 มาตรการการใช้ 
ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตาม 
หลักการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

๑.กิจกรรมการลด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

๒.โครงการลด ขั้นตอนและระยะเวลาการ ปฏิบัติราชการ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

๓.มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ 
ราชการ 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

๔.มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

๕. มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

๖. มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
ของ เทศบาลต าบลเชียงยืน  อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต(ต่อ) 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 

ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

2.4 การเชิดชูเกียรติ 
แก่หน่วยงาน/บุคคล 
ในการด าเนินกิจการ 
การประพฤติปฏิบัติ 
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

๑.โครงการพ่อ – แม่ ดีเด่น ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   

๒. กิจกรรมการมอบ ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี ดีเด่น ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

๓. ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติ ปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ ์

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

4. กิจกรรมยกย่องและ เชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน 
องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
เทศบาลต าบลเชียงยืน 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.5 มาตรการจัดการ 
ในกรณีได้ทราบหรือ 
รับแจ้งหรือตรวจสอบ 
พบการทุจริต  

๑. มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

๒.กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ 
เทศบาลต าบลเชียงยืน” 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

๓. กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ 
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
การ ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเชียงยืน  

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

๔. มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ ท้ัง
ภาครัฐและองค์กรอสิระ” 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

๕. มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียน” ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
ของ เทศบาลต าบลเชียงยืน  อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ 
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

๑.มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลต าบลเชียงยืนให้
มี ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น”  

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.กิจกรรม “อบรมให้ ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540” 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   

3.มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ หลากหลาย” ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   

4.กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน การวางแผน การเงิน การ
คลัง พัสดุ และ ทรัพย์สินของเทศบาล และการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับ 
การเงินการคลัง” 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

5.มาตรการ “จัดให้มี ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลเชียงยืน” 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

๑.โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน เช่น แผน
ชุมชน แผนพัฒนาสี่ปี แผนการด าเนินงาน ฯลฯ รวมทั้งการ
ติดตามและประเมินผลแผน  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐   

๒.การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบล 
เชียงยืน 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

๓.มาตรการก าหนด ข้ันตอน/กระบวนการเรื่อง ร้องเรียน  ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 
๔.โครงการเทศบาลพบประชาชน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   
๕.โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมสภา ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐   

๖.การแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนด้านต่างๆของประชาชน และ
รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์/
ผู้บังคับบัญชารับทราบ  

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
ของ เทศบาลต าบลเชียงยืน  อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

3.3 การส่งเสริมให ้
ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร 
กิจการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๑.การแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลเชียงยืน  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลเชียงยืน 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

๒.โครงการเวทีประชาคม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐   

๓.โครงการส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชนแบบบูรณาการ  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   

๔.มาตรการแต่งต้ัง ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น 
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
ของ เทศบาลต าบลเชียงยืน  อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 

ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน 
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด  

๑.โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ  ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

๒.โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

๓.กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 
๔.การรายงานผลการติดตามประเมินผลระบบควบคุม ภายใน
เทศบาลต าบลเชียงยืน ให้ผู้ก ากับดูแล 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ 
ด าเนินการได้  

1.กิจกรรมการประกาศผลการด าเนินงานประจ าปีให้ประชาชน
ทราบตามระเบียบที่ก าหนด 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ ตรวจสอบการรับ - 
จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ของเทศบาลต าบลเชียงยืน 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

3.กิจกรรมการจัดหา คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จากตัวแทน
ชุมชน 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

4.3 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถ่ิน  

๑.โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลเชียงยืน 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐   

๒.กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

4.4 เสริมพลังการม ี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ 
บูรณาการทุกภาค 
ส่วนเพ่ือต่อต้านการ 
ทุจริต  

๑.มาตรการเฝูาระวัง การคอร์รปัชันโดยภาค ประชาชน 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 



ส่วนที่ ๓ 
 

 
 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์ สุข
แก่ประชาชนในท้องถ่ิน  
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

2. หลักการและเหตุผล  
         หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการ
บริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมท้ังเป็นการเสริมสร้าง
จิตส านึกในการท างานและความ รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง อีกท้ังสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จาก สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัป
ชันท่ีเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีมีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี จะต้องมีการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน 
สังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการท่ีจะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลด
น้อยลงและหมดไปได้ ในท่ีสุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วน
การเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมท้ังสร้าง
ทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่ กับการเปล่ียนแปลงค่านิยมไปในทิศทาง
ท่ีไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ท้ังนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบ
ธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล  และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้
เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปล่ียนแปลงไปในทาง ท่ีดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน า
หลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น 
ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบ
ธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ 
(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น 
การพิจารณา คัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้าง
มาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับ หน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเปูาหมาย วัตถุประสงค์
แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานท่ีหน่วยงานองค์กร สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมท่ีดีได้ต่อไป ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลเชียงยืน  จึงจัดท า 
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น  
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ 



3. วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม  
  2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถ น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  
 4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ
องค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

4. เป้าหมาย  
  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลเชียงยืน 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลเชียงยืน   

6. วิธีด าเนินการ  
  1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
  2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
  3. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร  
  4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม  
  5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

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

8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส านักปลัด เทศบาลต าบลเชียงยืน  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม 
และจริยธรรม  
  2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถน าไป ประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  
  4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กร
ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

         การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤต
ของโลกท่ีมากับกระแส โลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” ซึ่ง
ได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชน ใช้อ านาจท่ีได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล 
จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ  ชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและต่อประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551  มีมติเห็นชอบใน
หลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ท่ี 
4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตามจากหลักการและ
เหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลเชียงยืน   จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึง
การสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกท่ีดีในการ  
ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลเชียงยืน  มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมของ พระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติ ราชการ  
  3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึก
ร่วมในการเสริมสร้าง สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่
ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้าง จิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการ
บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  
  3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของเทศบาลต าบลเชียงยืน   ในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
         ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลเชียงยืน   

5. พื้นที่ด าเนินการ  
        เทศบาลต าบลเชียงยืน   

6. วิธีด าเนินการ  
  จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ  
       6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล
ต าบลเชียงยืน  บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี  
           6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานท่ี ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ 
แบ่งปันและเห็นคุณค่าของ การเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม หรือท าบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ท่ีชรา ภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น  



         6.3 การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ  
 

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

8. งบประมาณ ในการด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัดเทศบาลต าบลเชียงยืน   

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 พนักงาน เจ้าหน้าท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน า
หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  
  10.2 พนักงาน เจ้าหน้าท่ี ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมใน
การสร้างสังคม แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และ
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  
  10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเชียงยืน    
 ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญและเป็น
กลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ท้ัง
ยังมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบส าคัญในอันท่ีจะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข  และสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น       ดังนั้นการท่ีประชาชนในแต่
ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ท่ีดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน 
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วย
การกระท าทุกส่ิง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมน าพระราชจริยวัตร พระราช
กรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้เกิดผลดีอย่างเต็มก าลังความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ได้พระราชทานคุณธรรม  ๔  ประการ  
แก่ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์  200  ปี  ดังนี้ 
   ประการท่ี 1  คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจต่อตัวเอง  รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อย
ของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  ท่ีจะประพฤติปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
   ประการท่ี 2   คือ  การรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ
ความดีนั้น 
   ประการท่ี 3   คือ  การอดทน  อดกล้ัน  และอดออม  ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่
ว่าจะด้วยเหตุประการใด 
   ประการท่ี 4   คือ  การรู้จักละวางความช่ัว  ความทุจริต  และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วน
น้อยของตน  เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
   คุณธรรม  4  ประการนี้  ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยท่ัว
กันแล้ว  จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข  ความร่มเย็น  และมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคง
ก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์   

คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งท่ีจะช่วยให้ข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางท่ีถูกต้อง
เหมาะสมน ามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของ
ประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตาม
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   เรื่อง    มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ได้แจ้งแนวทางด าเนินการ
เพื่อให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 

1.  ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมท่ีควรปฏิบัติ 
พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมท่ีพึงละเว้น 



2.  การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ท่ีประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐาน
ทาง 

คุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นท่ีประจักษ์ชัด อาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เช่น การยกย่องชมเชย 
การมอบโล่    การประกาศเกียรติคุณ    เป็นต้น นอกจากนี้มาตรการท่ีควรด าเนินการควบคู่ไปกับการยก
ย่องให้รางวัล คือ การไม่สนับสนุนผู้ท่ีไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้กระท าดี 

3.  การเป็นแบบอย่าง (model)   คือ   การน าตัวอย่างท่ีดีมาช้ีให้เห็น โดยจุดเน้นส าคัญ   
คือ  ตัวผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้น า ในการท า ตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี สร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนแก่ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาและชักน าผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม 

4.  การต้ังชมรมหรือสร้างเครือข่าย เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิด
ขึ้นกับ 

เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน ซึ่งจะน าไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ 
5.  การจัดกิจกรรมรณรงค์   คือ   การจัดให้มีกิจกรรมท่ีเป็นตัวอย่างท่ีดีในรูปแบบต่างๆ  

เช่น  ประกวดเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานดีเด่น โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมขององค์กรเป็นแนวพิจารณา เป็นต้น ท้ังนี้ อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น เช่น  มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะท าให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้
อีกส่วนหนึ่ง 

6.  การประชาสัมพันธ์ คือ เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ กระจายข่าวในรูปแบบของส่ือ
ประเภทต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีในองค์กร ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคมได้รับทราบ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร เช่น จัดท าโปสเตอร์ ติดประกาศ ท าจดหมายข่าว แผ่นพับ 
วีดิทัศน์ เป็นต้น 

7.  การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นท่ีสามารถน ามาเป็นแบบอย่างท่ี
ดีได้หรือการให้หน่วยงานอื่นมาดูงานของหน่วยงาน จะเป็นส่ิงกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการท างานด้วยตัวของเจ้าหน้าท่ีเอง 

8.  น าหลักธรรมหรือค าสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  จากความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลต าบลเชียงยืนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์       

3.1  เพื่อการยกย่อง   เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลเชียงยืน ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

3.2  เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3.3  เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
3.4  เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 
3.6  เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ   พ.ศ.  2550 
 



 

4. เป้าหมาย        
4.1  คัดเลือกพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเชียงยืนผู้มี 

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   
  4.2 จัดท าประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ  ปีละ 1 ครั้ง 

5.  วิธีการด าเนินการ    
5.1  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
5.2  แจ้งเวียนให้ พนักงานลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัดรับทราบในโครงการและ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.3  แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างผู้

มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    
5.4  ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกฯ 
5.6  ด าเนินการตามโครงการ 
5.7  ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน 

6.   ระยะเวลาด าเนินการ  
           เดือนมกราคม    -  กันยายน   

7.  สถานที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลเชียงยืน 

8.  งบประมาณ   
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลเชียงยืน 
 
10.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  10.1  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเชียงยืนมีความ
ภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ 
  10.2   พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเชียงยืนมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพิ่มมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 



 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต  

2. หลักการและเหตุผล  

  บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคล่ือนองค์กร
ไปสู่ความส าเร็จ ท้ังด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มี
ความเจริญก้าวหน้าต่อไป ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ บุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ใน
การปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าท่ีใดๆ 
แล้ว ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน ข้ามหากบุคลากรใน
องค์กรด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้  
องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ มี
ทักษะและประสบการณ์ การท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต มี
จรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ เป็นตัวช้ีน าทางในการปฏิบัติงานตาม
ต าแหน่ง หน้าท่ีและบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่นในหลัก  คุณธรรม จริยธรรม มี
จิตส านึกท่ีดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ต้ังใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความ เมตตา 
กรุณา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์
ของ ประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 
มีความโปร่งใสมีการ ปูองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล  เทศบาล
ต าบลเชียงยืน  จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริตขึ้น เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงาน
จ้าง ตลอดท้ัง ประชาชนท่ัวไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกล จากการทุจริต และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข รู้จัก
ความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ ข้อบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
ต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา  และต่อประเทศชาติ
บ้านเมืองต่อไป  

3. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
  2.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
การด าเนินชีวิตได้ อย่างถูกต้อง  
  2.3 เพื่อปรับเปล่ียนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพื่อน
ร่วมงาน ต่อผู้มา ขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
  2.4 เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต ให้แก่ บุคลากรของเทศบาล  

4. กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ท้ังหมด จ านวน 90 คน  

5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลเชียงยืน   

 



6. ระยะเวลาด าเนินการ จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ท าวัตรเช้า) ทุกวันพระ จ านวน   ๓๖   ครั้ง  
                               ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 25๖๑  
7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ  
  6.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานท่ีปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน)  
  6.2 ช้ีแจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ  
  6.3 จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
  6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้
ถูกต้องและเกิดความ เหมาะสม  
  6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ  
  6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ  

8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ เทศบาลต าบลเชียงยืน   

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  
  10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและ
การด าเนินชีวิตได้ อย่างแท้จริง  
  10.3 ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติ
ต่อองค์กรต่อการ ท างาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑.ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนให้พนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการ 
                     ฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ 

2. หลักการและเหตุผล  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นส่ิงจ าเป็นมาก ในการพัฒนาองค์กร การให้การศึกษา

ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ   พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้างเทศบาลต าบล
เชียงยืน เป็นเรื่องท่ีหน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง   
 

เทศบาลต าบลเชียงยืน  ได้เล็งเห็นความส าคัญของเรื่องดังกล่าว  จึงได้จัดท าโครงการโครงการ
สนับสนุนให้พนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการ ฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ ใน
ด้านต่างๆ   เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลต าบลเชียงยืน  ได้มีความรู้เพิ่มเติม เป็นการเปิดโลกทัศน์ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้าน  ประสานความสัมพันธ์อันดี ภายในองค์กรและชุมชนตลอดจนการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองต่อไป  
 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา เทศบาลต าบลเชียงยืน  ได้เรียนรู้หลักการ 

บริหารงานของท้องถิ่นอื่นท่ีประสบความส าเร็จ  น ามาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
3.2  เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงยืน 
3.3  เพื่อให้พนักงานเทศบาล / พนักงานจ้างได้เรยีนรู้และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานตาม 

หลักการบริหารงานท้องถิ่นในด้านเมืองน่าอยู่  ชุมชนน่าอยู่  
3.4 เพื่อให้คณะผู้บริหารงานท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงยืน พนักงานเทศบาล 

พนักงานจ้างได้เรียนรู้และใช้ในหลักการบริหารงานท้องถิ่นร่วมกัน 
 

4.  เป้าหมาย 
4.1  เพื่อใหผู้้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจในหน้าท่ีและภารกิจ

ของตนเองและมีวิสัยทัศน์เพิ่มมากขึ้น 
4.2  เพื่อใหพ้นักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าท่ีได้อย่าง

ถูกต้องตามนโยบายของรัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น 
4.3  เพื่อใหผู้้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงยืน พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  มี

ความรัก ความสามัคคี  สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อน ามาปฏิบัติงานและพัฒนาท้องถิ่น  ให้มี
ความเจริญก้าวหน้าต่อไป 

 

5. วิธีด าเนินการ 
5.1  จัดท าโครงการโดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหารและขออนุมัติงบประมาณ 
5.2  สภาเทศบาลต าบลเชียงยืนให้ความเห็นชอบ 
5.3  ด าเนินงานตามโครงการ  
5.4  ประเมินโครงการ 
5.5  สรุปโครงการและรายงานผล 
 

 



6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตลอดท้ังปี 
 

7. งบประมาณ 
เทศบาลต าบลเชียงยืน  จ านวน  330,000  บาท   (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  **ต้ัง

งบประมาณไว้ทุกส านัก/กองเพื่อด าเนินการตลอดท้ังปี** 
 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  และกองการ
ประปา 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  เพื่อใหผู้้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจในหน้าท่ีและภารกิจ

ของตนเองและมีวิสัยทัศน์เพิ่มมากขึ้น 
9.2  เพื่อใหพ้นักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าท่ีได้อย่าง

ถูกต้องตามนโยบายของรัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น 
9.3  เพื่อใหผู้้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงยืน พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  มี

ความรัก ความสามัคคี  สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อน ามาปฏิบัติงานและพัฒนาท้องถิ่น  ให้มี
ความเจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
   

1. ชื่อโครงการ :มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลเชียงยืน”  

2. หลักการและเหตุผล  
  ตามท่ีเทศบาลต าบลเชียงยืน  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลเชียงยืน           
พ.ศ. 2559  โดยก าหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทาง วินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า  ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
มหาสารคาม  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ก าหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าท่ีด าเนินการ
ให ้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ 
ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม , มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ,ยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม 
และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี
คุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ยึดมั่นในหลัก จรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัย
ต าแหน่งหน้าท่ีและไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตาม
นัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลต าบลเชียงยืน  
ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลต าบลเชียงยืน  ได้จัดท า 
มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลเชียงยืน  ” ขึ้น เพื่อให้บุคลากร
ท้ังฝุายการเมืองและฝุายประจ า ทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเป็นสากล  
  3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ า เสมอ ท้ังในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคลและเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลเชียงยืน  เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  3.3 เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชน ท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
  3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจ
ในขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน
และต่อสังคมตามล าดับ  



  3.5 เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น 
รวมท้ังเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างท่ัวไป  

5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลเชียงยืน   

6. วิธีด าเนินการ  
  1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลเชียงยืน  เพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ  
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลเชียงยืน  เปิดเผยเป็นการ
ท่ัวไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๔  

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ งานนิติการและงานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลเชียงยืน   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลเชียงยืน  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  

2. หลักการและเหตุผล  

  ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 
2560) มุ่งสู่การเป็น ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ ร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ใน
การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยท้ังชาติต้าน
ทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นท่ี
สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น เทศบาลต าบลเชียงยืน  จึงได้ก าหนด แนวทาง/มาตรการ
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและ  
ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน
ในการปฏิบัติ  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการฝุาย ประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานท่ัวไป  
  3.2 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิน่ ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานท่ัวไป  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีน ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้น
ไป  
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลเชียงยืน   

6. วิธีด าเนินการ  
  1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 ส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก  
  2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และส่ือช่องทางต่างๆ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลเชียงยืน   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีน ามาเผยแพร่ 
 
 



 
1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
1.  ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

  ของเทศบาลต าบลเชียงยืน   

2. หลักการและเหตุผล  

  ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ัง
เจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นส่ิงผิดแต่อย่างใด 
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของ เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องค านึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึง ประโยชน์ของตนเองหรือพวก
พ้อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้อิทธิพลตาม อ านาจหน้าท่ีละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เ กิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไป
ด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ท้ังในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จ ากัด หรือการท่ีบุคคลผู้มีอ านาจ
ท่ีตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จาก  ทางราชการ
โดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนา
ภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการ ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี เพื่อปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน    ดังนั้น เทศบาลต าบลเชียงยืน  จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน แก่บุคลากรในเทศบาลต าบลเชียงยืน  เพื่อปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ โดยผ่านการ
ประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาลต าบลเชียงยืน  เพื่อให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ 
กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
  3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานท่ีสุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ
เทศบาลต าบลเชียงยืน   
  3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลเชียงยืน  มีจิตส านึก ค่านิยม 
และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  

4. เป้าหมาย พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลเชียงยืน   

 



5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลเชียงยืน   

6. วิธีการด าเนินการ จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  

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

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลเชียงยืน   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ตัวชี้วัด พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ผลลัพธ์ พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมี
ความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่ง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 

1. ชื่อโครงการ : ประชาอาสาปลูกปุา  800  ล้านกล้า 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
  เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ              

(Climate Change) ท่ีท าให้ อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือท่ีเรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล 
อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศท่ีไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายปุา
ของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ท่ัวโลก จึงได้ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลก  ร้อน ซึ่งเป็นปัญหาท่ี
ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นท่ี สี
เขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นท่ี
ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พื้นผิวในพื้นท่ีนั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เทศบาลต าบลหนองสรวง  จึงได้จัดท าโครงการ “ประชาอาสาปลูกปุา  800  
ล้านกล้า” เพื่อให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม 
(Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลเชียงยืน  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีกสิกรรมของ
ประชาชนและพื้นท่ีว่างเปล่าในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน  เพื่อให้เกิดความร่มรื่น แก่ชุมชน พร้อมท้ังเป็น
การเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของส่ิงแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น

สาธารณะร่วมกัน  
  3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่ม

พื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน 
  3.3 เพื่อให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความ

สมดุลเพิ่มมูลค่าทรัพยากรท่ี มีและลดภาวะโลกร้อน  
  3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่น

และคลายร้อนแก่ ประชาชน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวน ๑,๐๐๐ ต้น  

5. พื้นที่ด าเนินการ พื้นท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน  อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม  

6. วิธีด าเนินงาน  
  6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ

ประชาชนในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม  
  6.2 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี ให้

จัดเตรียมสถานท่ีเพื่อปลูกต้นไม้  
 



  6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ  
  6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลัง

มวลชน และประชาชนใน ท้องถิ่น  
  6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลเชียงยืน   

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

8. งบประมาณด าเนินการ  ปีละ 3๐,๐๐๐ บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลเชียงยืน   

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม  
   10.2 ท าให้เพิ่มพื้นท่ีปุาไม้และส่ิงแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน  
   10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
   10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้าง

ความร่มรื่นในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

   ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นท่ีท่ีมีทรัพยากรปุาไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้
ท าลายปุาไม้ท่ีผิดกฎหมายได้ เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรปุาไม้ของประเทศไทยมี
จ านวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและ  ภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความ  สมดุลเพิ่มมากขึ้น 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณปุาไม้ของ  
ประเทศ โดยท้ังสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการท่ีจะเพิ่มปริมาณปุาไม้ของประเทศไทย
ให้มากขึ้นอย่างมั่นคง และยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีท่ีเรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน คือ 
แนวคิดเรื่อง “ปลูกปุา 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกปุา 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน 
พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท าท่ีอยู่อาศัยและจ าหน่าย “พอกิน” 
หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน 
เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ  พอเพียง เทศบาล
ต าบลเชียงยืน  ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด ได้ตระหนัก ถึง
หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ และส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
จึงได้จัดท าโครงการอนุรักษ์ และส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนและในเขตเทศบาล
ต าบลเชียงยืน  เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชนของตนเอง  

3. วัตถุประสงค์  
  เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและ

พิทักษ์ส่ิงแวดล้อมในชุมชน เพิ่มมากขึ้น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกปุาชุมชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลเชียงยืน  โดย ปลูก

พันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ท้ังไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น  
  4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ท่ีเส่ือมโทรมในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ

เทศบาลต าบลเชียงยืน   
  4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลเชียงยืน  สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลเชียงยืน  พนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลต าบลเชียงยืน  ผู้น าชุมชน ท้ัง 5 ชุมชน   หน่วยงานต่าง 
ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
  พื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน  และสวนสาธารณะหนอง

บ ารุงราษฎร์          
 
 
   



6. วิธีการด าเนินงาน  
  6.1 เสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติ    
   6.2 แต่งต้ังคณะท างาน  
  6.3 ด าเนินการตามโครงการ 
  6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคู

คลอง ท าความสะอาดถนน และพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน   
  6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มี

ความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานท่ีออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและ
ชุมชนอื่นๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป  

  6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานท่ีประสบความส าเร็จในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบล
เชียงยืน   

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

8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน 3๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลเชียงยืน   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
  ในอดีตสถาบันครอบครัวไทยมีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องความเป็นครอบครัวท่ีอบอุ่น  
เข้มแข็ง  มีระบบเครือญาติ  และสายใย ความผูกผันท่ีเหนียวแน่นมั่นคง  ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม  ซึ่งเป็นทุนทางสังคมท่ีส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  แต่ในปัจจุบันความเป็น
ครอบครัวไทยได้เปล่ียนแปลงไป   เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  โดยพบว่าครอบครัวไทยก าลัง
ประสบปัญหาท่ีส าคัญ  3  ประการ  ได้แก่ 
  1.  ปัญหาสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวลดน้อยลง 
  2.  ปัญหาการใช้เวลาร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวอย่างมีคุณภาพลดน้อยลง 
  3.  การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจยังเป็นปัญหาท่ีส าคัญของครอบครัว 

 จากปัญหาดังกล่าว  เป็นผลให้ครอบครัวขาดความสมดุล  และน าไปสู่การเผชิญปัญหาท่ี
ซับซ้อนหลากหลายยิ่งขึ้น  ได้แก่  ปัญหาครอบครัวแตกแยก   ปัญหาเด็กถูกทอดท้ิง  ปัญหาผู้สูงอายุขาด
การดูแล  ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว    ปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของวัยรุ่น   ปัญหายาเสพติด  
และอื่น ๆ จากความรุนแรงของปัญหาซับซ้อนท่ีเกิดขึ้นกับครอบครัวดังกล่าว  ทุกภาคส่วนจึงเห็นพ้อง
ร่วมกันถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว  และมีความ
จ าเป็น   ท่ีจะต้องจัดต้ังศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)  เพื่อท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม
และพัฒนาสถาบันครอบครัวตามนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้อบอุ่นเข้มแข็ง  
และเป็นหน่วยพื้นฐานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ  และสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาสังคมให้แก่สมาชิกในครอบครัว 

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันครอบครัวในลักษณะบูรณาการ
จากทุกภาคส่วนในสังคม 
 3.2 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีศูนย์รวมในการพัฒนาสถาบันครอบครัว  วัด  ท้องถิ่น  ท่ีมีการ
บริหารจัดการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.3  เพื่อให้ท้องถิ่นได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาครอบครัว  สังคม  อันจะน าไปสู่
ความเข้มแข็งของท้องถิ่นในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  4.1  จัดต้ังศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลต าบลเชียงยืน 
 4.2  ส ารวจปัญหาและจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับสภาพครอบครัว  สตรี  เด็กและเยาวชน  
ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส ทุกชุมชน / หมู่บ้าน 
 4.3  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านครอบครัวและจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับปัญหาของชุมชน   
ทุกต าบล 
 4.4  สร้างระบบเครือข่ายครอบครัวในชุมชน  เพื่อการดูแลทุกข์สุขซึ่งกันและกัน 

5. พื้นที่ด าเนินการ พื้นท่ีในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน 

  

 



6. วิธีด าเนินการ  
แผนการด าเนินงาน เดือน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
จัดเวทีประชาคม             
จัดต้ังศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน             
จัดประชุมชี้แจงคณะท างาน ศพค.             
จัดสัมมนาคณะท างานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนเทศบาลต าบล 
เชียงยืน 

            

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ครอบครัว 

            

รายงานผลการด าเนินงาน             
จัดเก็บข้อมูลครอบครัว             

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

8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน 25,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ เทศบาลต าบลเชียงยืน   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1  ชุมชนมีศูนย์กลางด้านพัฒนาสถาบันครอบครัว  ในรูปของศูนย์พัฒนาครอบครัว       
ในชุมชน 
 10.2  คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนมีโอกาสบริหารจัดการท้ังด้านการพัฒนา 
การปูองกัน และแก้ไข้ปัญหาครอบครัวในชุมชน 

 10.3  ครอบครัว  ชุมชน มีความเข็มแข็ง   ปัญหาสังคมลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลต าบลเชียงยืนน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนา 
 คุณภาพชีวิตท่ีดีในชุมชน  

2.  หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมี           
พระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยนับต้ังแต่ พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา นับเป็น
ปรัชญาและกระบวนการท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ในท้ังระดับบุคคล ครัวเรือน กลุ่มองค์กร จนถึงระดับ
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ท าให้สามารถด ารงสถานะอยู่ได้ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงท้ังจาก
ภายในและภายนอกประเทศ โดยด าเนินไปในทางดังกล่าวบนพื้นฐานของ ๑.ความพอประมาณ หมายถึง  
ความพอดีต่อความจ าเป็นและเหมาะสมกับฐานะของตนเอง สังคม ส่ิงแวดล้อม รวมท้ังวัฒนธรรมในแต่ละ
ท้องถิ่นไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป และต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ๒.ความมีเหตุผล หมายถึง        
การตัดสินใจด าเนินการอย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักคุณธรรมและวัฒนธรรมท่ีดีงาม  
โดยค านึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องอย่างถ้วนถี่  รู้จุดอ่อน  จุดแข็ง  โอกาส  อุปสรรค และคาดการณ์ผลท่ีจะ
เกิดขึ้น 
อย่างรอบคอบ รู้เขา รู้เรา รู้จักเลือกน าส่ิงท่ีดีและเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ ๓.การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และ
วัฒนธรรม  จากท้ังในและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถบริหารความเส่ียง ปรับตัวและรับมือได้อย่าง
ทันท่วงที เน้นแนวทางในการด าเนินชีวิต เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย ซึ่ง
รัฐบาลได้น้อมน ามาเป็นนโยบายและพัฒนาให้ความส าคัญกับความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย  ซึ่งการ
พัฒนานั้นจะต้องเริ่มต้ังแต่  คนท่ีอยู่ในระดับครัวเรือน ระดับท้องถิ่น จึงจะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ บัญญัติให้ประเทศไทย    
มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และองค์พระมหากษัตริย์ทรง
ด ารงอยู่ในฐานะอันเป็นท่ีเคารพสักการะ และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.
๒๕๕๒   มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าท่ีต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (๖) 
ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (๘) บ ารุง
ศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น รวมถึงพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอน การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๙  มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าท่ีในการ
จัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเองดังนี้ (๖) การส่งเสริม การฝึก และ
การประกอบอาชีพ ประกอบกับในช่วงเวลานี้เป็นการสมควรท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้จัดโครงการ
หรือกิจกรรมเพื่อแสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช       ซึ่ง เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ น. ณ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช  ซึ่งการสวรรคตของพระองค์ได้สร้างความโศกเศร้าและเสียใจ
ต่อประชาชนชาวไทย             เป็นจ านวนมาก 

 

 ในการนี้  เทศบาลต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นท่ียกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาล     
เป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒ เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เพื่อรองรับการกระจายอ านาจท่ีเพิ่มขึ้น            
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องและเป็นไปตามบัญญัติกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอน     



การกระจายเพื่อพัฒนาการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมี
อ านาจในการบริหารงาน บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล โดยประสานความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ 
มีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามนโยบายและแผนพัฒนาทุกระดับ ตลอดจนการด าเนินงาน
ตามโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีหนังสือส่ังการ  จึงเล็งเห็นความส าคัญในส่วนของการท่ีจะให้บุคลากรใน
องค์กร กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มต่างๆ และประชาชนท่ัวไปในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน ได้ศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม ศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการจากหน่วยงานท่ีประสบความส าเร็จเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนได้ส านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ ปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุข มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น   และสามารถขยายต่อยอดช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลเชียงยืนให้สามารถ
พึ่งตนเองได้ “มีความพออยู่     พอกิน" และมีความอิสระท่ีจะอยู่ได้โดยไม่ต้องติดยึดอยู่กับเทคโนโลยีและ
ความเปล่ียนแปลงของกระแส   โลกาภิวัตน ์มีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตน ไม่หวั่นไหวไปกับกระแสนิยม ร่วมกันสร้าง
สังคมให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ ช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นทั้งของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติต่อไป 
 

 ดังนั้น  เพื่อส านึกในพระมาหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
และได้เห็นตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรมในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและ
การด าเนินชีวิตประจ าวัน  เทศบาลต าบลเชียงยืน จึงประสงค์ท่ีจะให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ตลอดจนกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มต่างๆ และประชาชนท่ัวไป
ในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน ได้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการในพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง จึงได้ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ และทัศนศึกษาดูงานโครงการในพระราชด าริตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ขึ้นโดยสอดคล้องและเป็นไปตามหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/          ว.๖๒๐๓ ลงวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

3. วัตถุประสงค์  
 3.๑ เพื่อศึกษาดูงานโครงการในพระราชด าริตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ        

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช  เพื่อแสดงความอาลัย ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีและด้วย
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ 
 3.๒ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ศึกษาหาความรู้ พัฒนาทักษะ 
ความสามารถและน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างยั่งยืนต่อไป  
 3.๓ เพื่อพัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระหว่างเทศบาลและชุมชน 
เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีในชุมชน อันเป็นการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลเชียง

ยืน ผู้น าชุมชน คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการและสมาชิก อปพร. กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มต่างๆ  ใน
เขตเทศบาลต าบลเชียงยืน 

5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลเชียงยืน   
 5.1  จัดฝึกอบรม ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงยืน/หอประชุมอ าเภอเชียงยืน   
 5.๒ เข้าน้อมกราบบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจฯ ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร  



 5.๓  ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดเพชรบุรี   

6. วิธีด าเนินการ  
 6.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากคณะผู้บริหาร 
 6.2 ประสานงานและประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบโครงการ พร้อมก าหนดแนวทางใน

การด าเนินงานร่วมกนั 
 6.๓ ส่งหนังสือถึงผู้น าชุมชนให้คัดเลือกผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยใช้แบบตอบรับเข้าร่วม

โครงการ 
 6.๔ ติดต่อ ประสานงานบุคคล หน่วยราชการหรือเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุน

วิทยากรและสถานท่ีในการศึกษาดูงานตามโครงการ 
 6.๕ ด าเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรม ดังนี ้
        6.๕.๑ จัดอบรมตามหัวข้อวิชาการท่ีก าหนด ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงยืน/

หอประชุมอ าเภอเชียงยืน  
        6.๕.๒ เข้าน้อมกราบบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช              

ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร   
        6.๕.๓ เย่ียมชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมมินทรมหา       

ภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร   
        6.๕.4 ทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี เช่น  ศึกษาดูงานการพัฒนา “โครงการช่ัง

หัวมัน      ตามพระราชด าริ” (อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี)  ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ  จังหวัดเพชรบุรี  (บ้านน้ าทรัพย์ หมู่ท่ี ๙ ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี) เป็นต้น 

 6.๖ ประเมินผลโครงการ/สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  4 ปี  งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564   

8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน 100,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัด  เทศบาลต าบลเชียงยืน  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 ๙.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมแสดงถึงความอาลัย ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดี และ
ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ท่ีมีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 
 ๙.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาหาความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถและน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างยั่งยืน
ต่อไป  
 ๙.๓ มีการพัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระหว่างเทศบาลและชุมชน 
เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีในชุมชน อันเป็นการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 

 

 
 
 



1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการงานศพ-งานบุญปลอดเหล้า  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
  จากการส ารวจของเทศบาลต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง

พฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ในงานประเพณีต่างๆ พบว่าทุกกิจรรม เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ 
ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน งานบวช งานกฐิน หรือผ้าป่า รวมถึงงานศพ ล้วนแล้วแต่มีการบริโภคเครื่องด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์ท้ังส้ิน ปัญหาท่ีพบมากในปัจจุบัน คือ เมื่อมีการดื่มเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ จะเกิดการทะเลาะ
วิวาททุกครั้งไปไม่เว้นแม้กระท่ังงานบุญหรืองานศพ โดยเฉพาะงานศพเป็นงานท่ีพบว่ามีปริมาณการใช้
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์มากในล าดับต้นๆ  เนื่องจากงานศพเป็นงานท่ีเกิดขึ้นโดยท่ีเจ้าภาพไม่ได้ต้ังและไม่
อยากให้เกิดข้ึนกับครอบครัว เมื่อเกิดขึ้นแล้วจ าเป็นท่ีจะต้องจัดการตามประเพณี ซึ่งเจ้าภาพจะต้องจัดหา
อาหารพร้อมเครื่องด่ืม เหล้า เบียร์ มาเล้ียงแขกท่ีมาช่วยงาน บางคนเก็บศพไว้นานต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็น
จ านวนมาก พองานเสร็จบางครอบครัวต้องติดหนี้ ยิ่งถ้าผู้เสียชีวิตเป็นผู้น าครอบครัวด้วยแล้ว ผู้อยู่เบื้องหลัง
ต้องล าบากเดือดร้อน น าไปสู่ความยากจนและปัญหาสังคม ปัญหาและผลกระทบจากากรบริโภคเครื่องด่ืมท่ี
มีแอลกอฮอล์ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และแสวงหาช่องทางต่างๆ ตลอดจนกลวิธีในการ
แก้ไขปัญหา 

 

    ดังนั้น  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลต าบลเชียงยืน   โดยการน าของแกน
น าชุมชนทุกภาคส่วน   เทศบาลต าบลเชียงยืน   อาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาล  และประชาชนทุก
ครอบครัว ได้ร่วมระดมแนวคิด  เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยกระบวนการแผนชุมชน และการจัดท า
ประชาคมหมู่บ้าน ได้มีมติว่าจะร่วมมือร่วมใจ เป็นสัญญาประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ภายใต้โครงการ    “ งานศพ-งานบุญปลอดเหล้า” โดยจะงดเหล้าในงานศพ
ซึ่งทุกคนมีความฝันและมีเป้าหมายสูงสุดท่ีจะท าให้เป็นชุมชนปลอดเหล้าและอบายมุข   เพื่อให้ เกิดเป็น
ประเพณีและวัฒนธรรม  ท่ีดีงามให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบทอดต่อกันไป และเป็นโครงการน าร่อง เพื่อน าไปสู่
การงดเหล้าในงานบุญ งานประเพณีต่างๆ ต่อไป 

   จากการที่เทศบาลต าบลเชียงยืนร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเชียงยืน ได้
ร่วมกันจัดท าโครงการงานศพ-งานบุญปลอดเหล้า พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน เห็นถึง
ความส าคัญในการรณรงค์ จัดงานปลอดเหล้า เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องเพิ่มข้ึนทุกปี 

3. วัตถุประสงค์  
3.1  เพื่อเป็นการรณรงค์ให้มีการลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ทุกประเภท

ในงานศพ   ในเขตต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม  ของการมีงานศพทุกครั้ง   
3.2  เพื่อเป็นการท าบุญด้วยจิตใจท่ีบริสุทธิ์  ผ่องใส  เป็นการลด ละ เลิก อบายมุข 
3.3  เพื่อเป็นการด ารงไว้ในสถาบันครอบครัวท่ีอบอุ่น 
3.4  เพื่อเป็นการไว้ทุกข์  แสดงความโศกเศร้า  กับญาติท่ีเสียชีวิต 
3.5  ลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็นในการจัดงานศพ  ของเจ้าภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  งานศพ งานบุญ หมู่ท่ี ๓,๔,๕,๑๘,๑๙  ต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
 



5. พื้นที่ด าเนินการ  หมู่ท่ี ๓,๔,๕,๑๘,๑๙  ต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ประชุมคณะกรรมการกองทุน เพื่อขออนุมัติโครงการ  
6.2 ด าเนินการตามโครงการ ดังนี้  
   6.2.๑ ก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินโครงการงานศพปลอดเหล้า 

                   6.2.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการ 
                   6.2.3 ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์โครงการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน 
และอสม. 

6.3  จัดท าปูายประชาสัมพันธ์งานศพปลอดเหล้า ติดทางเข้าหมู่บ้าน และบริเวณงาน หน้า
งาน เพื่อให้เกิดความใจและตระหนักของประชาชน 

6.4  รณรงค์ และด าเนินกิจกรรม  ด้านปลอดเหล้า ปลอดเครื่องด่ืม แอลกอฮอล์ ในงานศพ  
     6.5  ติดตามประเมินผล  สรุปผลงานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรม และ  ขยาย

ผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔   

8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน 5๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลเชียงยืน 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1  ลดค่าใช้จ่ายในการจัดงานท่ีไม่จ าเป็นลงได้ 
10.2  ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจร  
10.3  ลดเหตุทะเลาะวิวาท  
10.4  เป็นการกระต้นให้ชุมชนได้ตระหนักถึงโทษการดื่มเหล้าหรือของมึนเมาอย่างอื่น จะ

เป็นจุดเริ่มต้น ของ  การ ลด ละ เลิก อย่างถาวร  และสามารถ เป็นตัวอย่างแก่บุคคลในครอบครัว และ
บุคคลอื่น ต าบลอื่นได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
   ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย   เป็นองค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลในท้องถิ่น  รวมถึงงาน
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านท่ีมีอยู่ในทุกภาคของประเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สามารถแบ่งออกเป็น   2 
ประเภท   ประเภทแรก  คือ ภูมิปัญญาฯประเภทองค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลท้องถิ่น   เช่น   การผลิต
อาหารและเครื่องด่ืม การผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร   การผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้   และการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากไม้ หิน  โลหะ แก้ว  เซรามิค  ดินเผา  เครื่องหนัง เป็นต้น ส่วนภูมิปัญญาอีกประเภท คือ ภูมิ
ปัญญาฯประเภทงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน   เช่น   เรื่องเล่าพื้นบ้าน   กวีนิพนธ์พื้นบ้าน   ปริศนาพื้นบ้าน 
เพลงพื้นบ้าน   ดนตรีพื้นบ้าน   การฟูอนร าพื้นบ้าน ละครพื้นบ้าน   จิตรกรรมพื้นบ้าน ประติมากรรม
พื้นบ้าน หัตถกรรมพื้นบ้าน เครื่องแต่งกายพื้นบ้าน และส่ิงทอพื้นบ้าน เป็นต้น      
 โปงลาง  เป็นช่ือเรียกเครื่องดนตรีพื้นเมืองอีสานชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น    โดยมี
แนวคิดมาจากเกราะลอหรือขอลอในสมัยก่อน    โปงลางเป็นเครื่องดนตรีประเภทท่ีบรรเลงท านองด้วยการ
ตีเพียงชนิดเดียวของภาคอีสาน  โดยบรรเลงร่วมกับแคน  พิณและเครื่องประกอบจังหวะอื่นๆ   
 สังคมในยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัฒน์    มีวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาอย่างแพร่หลาย  การมี
จิตส านึกของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่นแทบจะสูญหายไป      หาก
ปล่อยท้ิงไว้จะท าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสูญหายไปจากสังคมท้องถิ่นอีสาน    ดังนั้น การอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง
โปงลางจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนได้รักษ์และหวงแหนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   เทศบาลต าบลเชียงยืนได้เล็งเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  จึงได้จัดโครงการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
 3.1  เพื่อเป็นการอนุรักษ์บ ารุงรักษาเครื่องดนตรีพื้นเมืองซึ่งเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้

คงอยู่สืบไป 
 3.2   เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน 
 3.3   เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนได้เล็งเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
 3.4  เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องเครื่องดนตรีประเภทโปงลางและเครื่งดนตรีต่างๆของ

ภาคอีสาน 
 3.5  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นดนตรี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงยืน 
5. พื้นที่ด าเนินการ อาคารอเนกประสงค์   โรงเรียนบ้านเชียงยืน(เชียงยืนวิทยา) 

6. วิธีด าเนินการ  
 6.1  น าเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการจัดสรรงบประมาณ 

 6.2  ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขอความอนุเคราะห์บุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถในด้านดนตรี 

 6.3  แต่งต้ังคณะท างาน 
 6.4  ด าเนินงานตามโครงการ 
 



7. ระยะเวลาด าเนินการ  
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

ส.ค. ก.ย.  

1.  ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี    

2.  ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง    

3.  แต่งต้ังคณะท างาน    

4.  ด าเนินงานตามโครงการ    

 
8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน 2๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา  เทศบาลต าบลเชียงยืน  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1  เป็นการอนุรักษ์บ ารุงรักษาเครื่องดนตรีพื้นเมืองซึ่งเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้คงอยู่

สืบไป 
10.2   เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน 
10.3   เด็กและเยาวชนได้เล็งเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10.4  เป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องเครื่องดนตรีประเภทโปงลางและเครื่งดนตรีต่างๆของภาค

อีสาน 
10.5  เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นดนตรี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. ชื่อโครงการ : โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นเรื่องหนึ่งใน "วาระส าคัญของ

จังหวัด”  เพื่อระดมข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีภาคราชการและประชาชน ภาคเอกชนตลอดจนพระสงฆ์ นักเรียน 
นักศึกษา เยาวชนจากสถานศึกษาต่างๆ ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ท้ัง
สถานท่ีสาธารณะ วัดวาอาราม สถานท่ีราชการ สถานท่ีท างาน ร้านค้า แผงลอย และบ้านเรือน โดยการ
ระดมพลังความร่วมมือการท างานทุกฝุาย เพื่อให้ตระหนักว่าทุกคนมีส่วนท่ีจะช่วยเหลือบ้านเมือง ไม่ปล่อย
ให้เป็นหน้าท่ีของใครคนใดคนหนึ่ง มีความรับผิดชอบร่วมกันต่อบ้านเมืองในการรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

 ดังนั้นเทศบาลต าบลเชียงยืน จึงได้จัดโครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองขึ้น เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน และเจ้าหน้าท่ี
ข้าราชการให้มีความส านึกในการรักษาความสะอาด ความสวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง ตลอดจนมีความสามัคคี ความผูกพัน ความรับผิดชอบร่วมกัน รวมท้ังมีวินัย เคารพในกฎระเบียบ
ของทางราชการ และให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕   

3. วัตถุประสงค์  
       ๒.๑ เพื่อเป็นภาคส่วนหนึ่งในการให้ความร่วมมือรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของจังหวัดมหาสารคาม 
  ๒.๒  เพื่อเป็นการกระตุ้นเสริมสร้างจิตส านึกและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีในส านักงาน
ในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ีท างาน 
  ๒.๓  เพื่อให้ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงยืน  เป็นสถานท่ีท างานน่าอยู่  น่าท างานและ
ต้องการมาใช้บริการ  

4. เป้าหมาย ในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน 

5. สถานที่ด าเนินการ   สถานท่ีสาธารณะ วัดวาอาราม สถานท่ีราชการ สถานท่ีท างาน ร้านค้า แผงลอย 
และบ้านเรือน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ   เทศบาลต าบลเชียงยืนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตเทศบาลต าบล
เชียงยืน 

8. วิธีด าเนินการ  
  8.1 ประชุมปรึกษาหารือ/ก าหนดแนวทางในการด าเนินการ  
  8.2  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
  8.3  ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหมู่บ้าน ในเขตพื้นท่ีได้รับทราบ  
  8.4  ด าเนินการจัดกิจกรรม  



  8.5  สรุปผลการด าเนินการตามโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป  
9. งบประมาณด าเนินการ  จ านวน 5๐,๐๐๐ บาท 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 10.๑  สถานท่ีสาธารณะ วัดวาอาราม สถานท่ีราชการ สถานท่ีท างาน ร้านค้า แผงลอย และ
บ้านเรือนมีความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สวยงาม  น่าอยู่  น่าท างานและน่าใช้บริการ 
  10.๒  เจ้าหน้าท่ีมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบสูงขึ้น 
  10.๓  ประชาชนมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมจัดต้ังลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติสร้างความรักสามัคคีเพื่อความ 
                      ปรองดองคนในชาติ  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

  เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันประชาชนได้มีการเกิดความแตกแยกเป็นหลายฝุาย  
สังคม  เกิดความวุ่นวาย  ประชนไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน  ประการส าคัญประชาชนบางกลุ่มบางฝุายไม่
เคารพกฎกติกาของบ้านเมืองท าให้เกิดผลกระทบต่อปัญหา สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง กิจการลูกเสือ
ชาวบ้านเป็นองค์กรมวลชนท่ีได้ก่อต้ังขึ้นมาเมือปี พ.ศ.2514 ในสภาวะบ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย
ประชาชนเกิดความแตกแยกแนวคิดอย่างรุนแรงลูกเสือชาวบ้านได้มีส่วนช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวจนประสบความส าเร็จมาแล้ว   ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ได้รับกิจการลูกเสือไว้ในพระราชานุเคราะห์ เมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 2515 เป็นต้นมา 
หลังจากนั้นกิจการลูกเสือชาวบ้านได้ขยายไปสู่ประชาชนทุกพื้นท่ีของประเทศ ภายใต้พระบรมราโชบาย  
อุดมการณ์ ภารกิจ เจตนารมณ์ กฎ  ค าปฏิญาณและธรรมเนียมประเพณีของลูกเสือชาวบ้าน  โดยมี
เจตนารมณ์เพื่อให้สมาชิกลูกเสือชาวบ้านประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีระเบียบ  วินัย เ คารพกฎหมาย
บ้านเมือง  ยึดมั่นในความเคารพศรัทธา  มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  ตาม
วิถีทางในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ท าให้ประชาชนมีความรักความสมัคร
สมานสามัคคีปรองดองกัน  เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง  ครอบครัว  สังคม พร้อมท่ีจะผนึกเป็นพลัง
ส าคัญของแผ่นดิน  ร่วมกันแก้ไขปัญหาส าคัญของชาติ  ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาประชาชนในพื้นท่ีจังหวัด
มหาสารคามให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  ปัญหายาเสพติด ตาม
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนช่วยเป็นหู เป็นตา ในการสอดส่องดูแลชุมชนให้
มีความสงบเรียบร้อย  ประชาชนมีความรักความสามัคคีปรองดองกันเพื่อเป็นการพัฒนาชุมชน  สังคมให้มี
ความเข้มแข็ง 

 ลูกเสือชาวบ้านเป็นกลุ่มพลังมวลชนท่ีมีบทบาทส าคัญในการสร้างความรักสามัคคี  และสร้าง
ความรู้สึก  รักชาติ รักแผ่นดิน หลังจากท่ีได้จัดต้ังขึ้นเมื่อปี 2514 สมาชิกลูกเสือชาวบ้านได้ร่วมกับภาค
ราชการในการต่อต้านภัยก่อการร้ายคอมมิวนิสต์  และการเข้าร่วมในการพัฒนาชนบทและชุมชนจนเกิดเป็น
รูปธรรมในพื้นท่ีต่างๆโดยตลอดมา  เพื่อให้การด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์  เทศบาลต าบลเชียงยืนจึง
ได้จัดท าโครงการฝึกอบรมจัดต้ังลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีเพื่อ
ความปรองดองของคนในชาติ เทศบาลต าบลเชียงยืน  อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม  ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพื่อขยายผลการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน  ในการเป็นแกนน าเสริมสร้างความปรองดอง
ของทุกคนในชาติ ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี  เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 3.2 เพื่อฟื้นฟูให้กลุ่มพลังลูกเสือชาวบ้านมีความจงรักภักดีก าหนดจุดยืนในการร่วมกันเทิดทูน
และด ารงไว้ซึ่งต่อสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ได้มีกิจกรรมท่ีมีความต่อเนื่องในพื้นท่ีจังหวัด
มหาสารคาม 

 

 



4. เป้าหมาย  
 ผู้น าท้องท่ี ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน สมาชิก

สภาเทศบาล  คณะกรรมการหมู่บ้าน  กลุ่มเยาวชน และกลุ่มอาสาสมัครต่างๆในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบล
เชียงยืน จ านวน 5 หมู่บ้าน จ านวน 100 คน 

5. สถานที่ด าเนินการ   อ าเภอเชียงยืน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ   เทศบาลต าบลเชียงยืน 

8. วิธีด าเนินการ  
 5.1 จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติจากนายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน 
 5.2 จัดท าค าส่ังแต่งต่ังเจ้าหน้าท่ีโครงการ 
 5.3 ประสานทางอ าเภอเชียงยืนเพื่อขอรับการสนับสนุนคณะวิทยากรผู้ด าเนินการฝึกอบรม 
 5.4 ประชุมเจ้าหน้าท่ีโครงการและคณะวิทยากรฝึกอบรมเพื่อปรึกษาหารือก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติ  ตลอดจนก าหนดหัวข้อการฝึกอบรมให้ส่วนท่ีเกี่ยวข้องรับทราบเพื่อเตรียมการล่วงหน้า 
 5.5 จัดเตรียมสถานท่ี เตรียมการด้านธุรการและสนับสนุนเรื่องอื่นๆในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 5.6 ประสานกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการ 
 5.7 ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการ 
 5.8 สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

9. งบประมาณด าเนินการ  จ านวน 20๐,๐๐๐ บาท 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 10.1 กลุ่มพลังอินทรีย์บริสุทธิ์ทุกภาคส่วน  ในการเป็นแกนน าเสริมสร้างความปรองดองของ
ทุกคนในชาติ ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี  เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
 10.2 กิจการลูกเสือชาวบ้านได้รับการส่งเสริม  พัฒนาฟื้นฟูอย่างเป็นรูปธรรม และคงอยู่
อย่างยั่งยืน เป็นส่วนร่วมส าคัญในการดูแลภัยทางสังคม  ลดปัญหาความแตกแยก และเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของภาคประชาชน 
 10.3 กิจกรรมลูกเสือชาวบ้านมีความจงรักภักดีก าหนดจุดยืนในการร่วมกันเทิดทูนและด ารง
ไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้มีกิจการที่มีความต่อเนื่องในพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

  ในสภาวะโลกยุคโลกาภิวัตน์มีความเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว อีก
ท้ังพัฒนาการความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รวมถึงการพัฒนาการระบบข้อมูล
สารสนเทศและการส่ือสารในยุคโลกไร้พรมแดน    มนุษย์สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้จากส่ือต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ วีดีโอ วีซีดี   ตลอดจนการค้นหาข้อมูลข่าวสารจาก
อินเทอร์เน็ตรวมไปถึงการแพร่ระบาดของวัฒนธรรมต่างชาติท่ีเข้ามาสู่ประเทศไทย    ท าให้นักเรียนซึ่งเป็น
เยาวชนของชาติได้รับรู้และน าไปปฏิบัติโดยไม่สามารถแยกแยะว่าส่ิงไหนถูกส่ิงไหนผิด     ท าให้เกิด
พฤติกรรมการเลียนแบบจนท าให้เกิดปัญหาการขาดคุณธรรม   จริยธรรม   และก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม
ตามมามากมาย    และยังพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มุ่งเน้นการเรียนเพื่อสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา    โดยไม่สนใจและไม่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม    จึงท าให้เกิดปัญหาด้าน
สังคม   ดังนั้นส่ิงท่ีต้องพัฒนาเป็นอันดับแรก   คือต้องเร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ     แต่คนจะ
มีคุณภาพได้นั้นก็ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการครองตนให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข 

 เทศบาลต าบลเชียงยืน         เป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีสามารถเข้าถึงประชาชนในชุมชนทุกกลุ่ม
วัย                        ได้เล็งเห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ     และได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของชุมชนและสังคม    
สมกับเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม     โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และความเสียสละ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข   เทศบาลต าบล เชียงยืนจึงได้จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน  ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์  
             3.1  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนให้ความส าคัญเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม 

 3.2  เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ 
               3.3  เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของ
ชุมชนและสังคม 
 3.4  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 

 3.5  เพื่อเป็นการลดปัญหาเด็กและเยาวชนให้น้อยลง 

4. เป้าหมาย  
         4.1  เชิงปริมาณ 

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงยืน  จ านวน  150  คน 
         4.2  เชิงคุณภาพ   
                     เด็กนักเรียน   มีคุณธรรมจริยธรรม   มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของชุมชนและสังคม 
รวมท้ังปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

5. สถานที่ด าเนินการ   อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเชียงยืน (เชียงยืนวิทยา) 

 



6. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองการศึกษา  เทศบาลต าบลเชียงยืน 

8. วิธีด าเนินการ  
            8.1  ประชุมเสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติจากผู้บริหาร 
    8.2  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน     
 8.3   ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   

 8.4   ด าเนินการตามโครงการ  

9. งบประมาณด าเนินการ  จ านวน 15,๐๐๐ บาท 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
                10.1   เด็กและเยาวชนเห็นความส าคัญเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม 

 10.2   เป็นการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนดีคู่คุณธรรมและจริยธรรม 
                10.3   เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของชุมชนและสังคม 
 10.4   เด็กและเยาวชนปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

 10.5   เป็นการลดปัญหาเด็กและเยาวชนให้น้อยลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : โครงการปฏิบัติธรรม  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
  อดีตสังคมไทยเคยอุดมด้วยศีลธรรมภูมิปัญญา  วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม             
หล่อหลอมให้สังคมไทยเต็มไปด้วยความเมตตาเอื้ออารีต่อกันในสังคม  แต่สถานการณ์ปัจจุบันสังคมไทย
แปรเปล่ียนไปตามวิวัฒนาการทางสังคมท่ีซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น  ด้วยเหตุของความเจ ริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและค่านิยมทางสังคมแบบใหม่  สังคมไทยจึงมีวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไปตามวิวัฒนาการดังกล่าว  เกิด
ค่านิยมทางวัตถุ   เรื่องศีลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามจึงไม่ได้รับการเอาใจใส่
ปลูกฝังเช่นในอดีต      ท่ีผ่านมาแต่พระพุทธศาสนาก็ยังคงมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของชาวไทยตลอดมา 
 เทศบาลต าบลเชียงยืนได้ตระหนักถึงความส าคัญของพระพุทธศาสนา    จึงได้จัดโครงการ
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาแน่วแน่  มั่นคงในพระพุทธศาสนา  ได้ปฏิบัติธรรมตาม   และเพื่อ
พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนท่ัวไปได้มีโอกาสออกบวชชีพราหมณ์อบรมตนเอง  และเพื่อให้
สามารถน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นและสังคมได้อย่างมีความสุข    จึงได้จัด
โครงการปฏิบัติธรรมขึ้น 

3. วัตถุประสงค์  
 3.1   เพื่อน าวิถีชีวิตเข้าสู่หลักของการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาท่ีดีงามตามหลักค าสอน

ของพระพุทธศาสนา 
 3.2   เพื่อสร้างสัมมาทิฏฐิ  รู้จักงดเว้นการท าบาป ท าบุญเพิ่มพูนภาวนาสร้างปัญญาให้เกิด 
 3.3  เพื่อประชาชนจะได้ศึกษาหลักธรรมและวิธีปฏิบัติเพื่อน าไปแก้ไขปัญหาชีวิต ปรับเปล่ียน

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ให้คิดดี  ท าดี  พูดดี 
 3.4  เพื่อพัฒนาร่างกาย  จิตใจ ของพี่น้องพุทธศาสนิกชนให้คิดให้ท ากิจทางโลกและกิจทาง

ธรรมด้วยความถูกต้องตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา 
 3.5  ส่งเสริมให้ประชาชนได้ ลด ละ เลิก จากอบายมุขและส่ิงเสพติดท้ังหลายอันเป็นต้นเหตุ

ของปัญหาสังคม 
 3.6  เพื่อส่งเสริมรักษาพระธรรมค า ส่ังสอนและประเพรีวัฒนธรรมอันดีงามทาง

พระพุทธศาสนาให้เป็นมรดกสืบทอดไปยังอนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป 

4. เป้าหมาย  
พระภิกษุ  สามเณร ประชาชนท่ัวไป เยาวชน  นักเรียน นักศึกษา  100  คน 

5. สถานที่ด าเนินการ   วัดกลางเชียงยืน/พระธาตุนาดูน/พระธาตุพนม 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองการศึกษา  เทศบาลต าบลเชียงยืน 

 

 

 



8. วิธีด าเนินการ  
กิจกรรม 

 

เดือน  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

1.เขียนโครงการ     

2. ขออนุมัติโครงการ     

3.ประชุมชาวบ้านคณะท างานเพื่อวางแผนงาน     

4.ประชาสัมพันธ์     

5.ด าเนินการ     

6.ประเมิน/สรุปผล     

9. งบประมาณด าเนินการ  จ านวน 50,๐๐๐ บาท 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 10.1  ยกระดับจิตใจจากปุถุชนเป็นอริยะชนผู้ประเสริฐ 

 10.2  ประชาชนพุทธบริษัท 4 ได้เข้าใจ และเข้าถึงหลักธรรมค าสอนท่ีแท้จริงของ
พระพุทธศาสนา 

 10.3  พุทธบริษัทได้น าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ด าเนินวิถีชีวิตให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลัก
ศีลธรรมอันดีงามของพระพุทธศาสนา 

 10.4  เยาวชน  ยุวชน ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมของจริงตามแนวของ ไตรสิกขา  และสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 10.5   สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ประจักษ์แก่อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป 

 10.6   เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนปุาเทวราช  สาขาวัดกลางเชียงยืน  
อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจ าอ าเภอเชียงยืน  สืบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

  ด้วยคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา จึงได้น าหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า มาเป็นหลัก
ส าคัญในการด ารงชีวิต ท าให้คนไทยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนับต้ังแต่บรรพชน  โดยมีวัดเป็น
ศูนย์กลางในการจัดงานต่าง ๆ ท้ังทางด้านสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและอื่น ๆ วัดจึงเป็นศูนย์รวม
จิตใจของพุทธศาสนิกชนและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต หลายประการ ท้ังในด้านอุปนิสัย สังคม
และประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทยในอดีต พุทธศาสนิกชนนิยมไปวัดเพื่อท าบุญ ตักบาตร
ถวายภัตตาหารอาหารแด่พระสงฆ์สมาทานศีล (รับศีล) ฟังพระธรรมเทศนา และบ าเพ็ญ ทาน รักษาศีล เจริญ
จิตภาวนา ท่ีวัด สังคมไทยจึงมีพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจท่ีส าคัญ เป็นหนึ่งในสามสถาบันหลัก 

          ดังนั้นเทศบาลต าบลเชียงยืน เห็นว่าการท าบุญทุกวันพระเป็นวัฒนธรรมท่ีงดงาม  ท่ีควรสืบ
ทอดและส่งเสริมให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไปจึงได้จัดโครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาขึ้น 

3. วัตถุประสงค์  
  3.1. เพื่อให้เด็กและเยาวชน บุคลากร และประชาชนท่ัวไปในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน ได้มี
โอกาสท าบุญในวันธรรมสวนะได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ใกล้ชิดพระรัตนตรัย เข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมค า
สอนทางศาสนา สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 

 3.๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชน บุคลากร และประชาชนท่ัวไปในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน ได้
ร่วมท าบญุเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 

4. เป้าหมาย  
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

      5.1.1 เด็กและเยาวชน บุคลากร ประชาชนท่ัวไปเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน 
5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

       5.2.1 เด็กและเยาวชนประชาชนท่ัวไปได้มีส่วนรว่มในการท าบุญทุกวันพระ 
      5.2.2 ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้มีการปฏิบัติธรรมฝึกฝนจิตใจให้มีความสุข
ท่ีอิ่มใจในธรรมและส่งเสริมด้านศีลธรรม จริยธรรมให้เกิดข้ึนกับหมู่ชาวพุทธด้วยกัน 
      5.2.3 เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 
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5. สถานที่ด าเนินการ  วัดกลาง / วัดปัจจิม / วัดเทวราช  

6. ระยะเวลาด าเนินการ ปี พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา  เทศบาลต าบลเชียยงยืน   

8. วิธีด าเนินการ  
  8.1  ประชุมปรึกษาหารือ/ก าหนดแนวทางในการด าเนินการ  
  8.2  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
  8.3  ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหมู่บ้าน ในเขตพื้นท่ีได้รับทราบ  
  8.4  ด าเนินการจัดกิจกรรม  
  8.5  สรุปผลการด าเนินการตามโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป  



9. งบประมาณด าเนินการ  จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.๑  ชุมชน สังคม มีความสงบและสันติสุขเพิ่มมากขึ้น 
  10.๒  เด็กและเยาวชน บุคลากร ประชาชน    และพุทธศาสนิกชน   สามารถด ารง
ชีวิตประจ าวันในสังคมได้อย่างมีความสุขเพิ่มมากขึ้น 

 10.๓  วัดได้เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน       พระภิกษุสงฆ์ได้ท าหน้าท่ีเป็น
ผู้น าทางจิตใจ และได้ประกอบกิจกรรมทางพุทธทางศาสนาได้มากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล  
    คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ

ทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน ท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่
การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้าน  ความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มี
เปูาหมาย หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ี ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้  ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการ กระจายอ านาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น
และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่ง
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี 
ส่วนการ ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพื่อการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ  ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม 
ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความ
โปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล   
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้
ครอบคลุมพื้นท่ี ท่ัวประเทศต่อไป  

 

3. วัตถุประสงค์  
   เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผน ปูองกันการทุจริตในองค์กรท่ีบริหาร  
 
 



 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   4.1  ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
   4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน                     

อย่างน้อย 1 ครั้ง  
   4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  

5. พื้นที่ด าเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  
   6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  
   6.3 จัดต้ังคณะท 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 – 25๖๒)  

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัด เทศบาลต าบลเชียงยืน   

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผลผลิต - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 

ฉบับ - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง - มี
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ  

   10.2 ผลลัพธ์ - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส 
สามารถปูองกันการทุจริตของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ – ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเร่ืองการ บรรจุ
แต่งต้ัง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ)  

2. หลักการและเหตุผล  
  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเชียงยืน  เป็นบุคลากรท่ี

มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการ ขับเคล่ือนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานท่ี
เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการท่ี
เป็น ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 
50 วรรคท้าย ท่ีก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วม  ของประชาชนในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ  
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้น 
ต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มี
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคลขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล  
  3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง โปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได้  
 3.3 เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน

บริหารงานบุคคล  
  3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มี

ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามา ท างาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จ านวน 1 มาตรการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงยืน   
 



6. วิธีด าเนินการ  
 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย โอนเล่ือน

ต าแหน่ง/เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 25๕๘  

 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 านักปลัดเทศบาลต าบลเชียงยืน   

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ผลผลิต  
       – มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล จ านวน 1 มาตรการ  
      -  เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  
 10.2 ผลลัพธ์  
      - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 %  
      - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่า

ระดับ 3  
      - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการออกค าส่ังมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล  
                                       และหัวหน้าส่วนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล  

   เทศบาลต าบลเชียงยืน  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท า บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล ท้ัง
ท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้
เทศบาลมีหน้าท่ีต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ  บริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ  
เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าท่ี
ในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรค
อย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การ บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็น
สาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการ
ให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 
วรรคท้าย ท่ีก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าท่ีของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน 
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีก าหนดให้การบริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ท่ีก าหนดให้
นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าท่ีในการส่ัง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 
สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร  กิจการของเทศบาล และเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมี อ านาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีท่ีได้รับแต่งต้ังในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของ 
นายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างเทศบาลรอง จากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาล ให้เป็นไป
ตามนโยบาย และอ านาจหน้าท่ีอื่น  ตามท่ีมีกฎหมาย ก าหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตรี มอบหมาย
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและ
ไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ่งยาก                จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจ หน้าท่ี
ของเทศบาลขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม

ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน  
  3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
  3.3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  



  3.4 เพื่อปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน ต าแหน่งหน้าท่ีราชการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   จัดท าค าส่ังมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 

ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล และหัวหน้า ส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาล
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงยืน   
 

6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 ออกค าส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ

และหนังสือส่ังการ  
  6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน

รับทราบและถือปฏิบัติ  
  6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมายใน

ทุกเดือน  

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

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัดเทศบาลต าบลเชียงยืน   

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ผลผลิต มีค าส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 
ฉบับ  
  10.2 ผลลัพธ์ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี  
                        - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทาง

แห่งการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน”        

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ

การบริหารผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นใน
การพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน  ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่อง  ล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ  ราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล   ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรี  
แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงาน  พนักงานจ้างของเทศบาล ด้วย
เหตุผลนี้เองจึงเป็นท่ีมาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้น เงินเดือน  

3. วัตถุประสงค์  
  เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเล่ือนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ

ตรวจสอบได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ข้าราชการ พนักงานเทศบาลต าบลเชียงยืน  

5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงยืน 

6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

เทศบาลต าบลเชียงยืน  โดยแต่งต้ังปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และข้าราชการท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ  

  6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลต าบลเชียงยืนโดย
ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนเป็นกรรมการ และข้าราชการท่ี
รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ  

  6.3 ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
เทศบาลต าบลเชียงยืน เพื่อกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย
เจ้าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็น  เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการ
ปฏิบัติราชการ  

  6.4 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
เทศบาลต าบลเชียงยืนรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้น เงินเดือนข้าราชการเทศบาลต าบลเชียงยืน  

  6.5 คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลต าบลเชียงยืน พิจารณา
ทบทวนผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการ เทศบาลต าบลเชียงยืนเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคามเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม 
 



7. ระยะเวลาด าเนินการ ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุก
ปีงบประมาณ     

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ งานบุคลากร ส านักปลัด เทศบาลต าบลเชียงยืน  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน 
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง
อย่าง เคร่งครัด  

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
    ประจ าปี”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝุายการเงินบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลเชียงยืน จัดท าทะเบียนคุม
เงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดใน
การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตาม  ขั้นตอนของระเบียบ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญท่ีองค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลเชียงยืน 

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 

ประกาศ และหนังสือท่ี เกี่ยวข้อง  
  3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลเชียงยืน 

5. พื้นที่ด าเนินการ กองคลัง เทศบาลต าบลเชียงยืน 

6. วิธีด าเนินการ  
  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ ท่ีต้ังไว้  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ทุกปีงบประมาณ (ห้วงวันท่ี 1 ตุลาคม  ถึงวันท่ี 30 กันยายน)  

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลต าบลเชียงยืน  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ

และหนังสือส่ังการท่ี เกี่ยวข้อง  
  10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ

เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน  
  10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งก าหนดให้มี

การบริหารราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุด
กับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  
 3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
 3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
 3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
 3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  4.1 หัวหน้าฝุายและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน  
  4.2 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลเชียงยืน 

6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
  6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน

งบประมาณ  
  6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
  6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
  6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
  6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
  6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  

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

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลต าบลเชียงยืน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี

ประสิทธิภาพ  
  10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  
  10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ

และเกิดความคุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับประชาชน 
 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
  3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  3.3 เพื่อเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลเชียงยืน 

6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้

เสนองานในการจัดหา พัสดุ  
  6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน

ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

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

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ กองพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลต าบลเชียงยืน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   10.2 มีการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
   10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  เนื่องจากเทศบาลต าบลเชียงยืน มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ท้ังในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจ
และการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจ หน้าท่ีและกฎหมายท่ีก าหนดไว้ ดังนั้น การท่ี
เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ีก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าท่ี
ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้
ค านึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับ
มาตรา 50 (9) ท่ีก าหนดให้เทศบาลมี อ านาจหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาล 
ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีก าหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วน
ราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ  
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพื่อให้
การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัด
จ้าง เพื่อให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและ
กิจกรรม  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ

กิจกรรมต่างๆ ของ เทศบาล  
  3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลัก               

ธรรมาภิบาล  
  3.3 เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลท่ีด าเนินการ

ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ 
ระบบกระจายเสียงไร้สาย หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 

5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลเชียงยืน และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน 

6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้  
   - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
   - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
   - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  



   - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
   - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
   - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
  6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 

ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น   

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

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลต าบลเชียงยืน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
   10.2 ผลลัพธ์  
   - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ

โครงการท่ีจัดซื้อ จัดจ้างท้ังหมด  
   - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน – สามารถลดปัญหาการ

ร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ  แก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิด              
    ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไม่เลือกปฏิบัติ  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   เทศบาลต าบลเชียงยืน บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน และให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี โดยด าเนินการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมหรือ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop 
Service) ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงยืน เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นค า
ขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเป็นอ านาจหน้าท่ีและภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผล การ
ด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบ
บริการท่ี เช่ือมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ท้ังในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบ
การรับเงิน และก าหนด ระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วย
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบ บัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามล าดับ จัดสถานท่ี ส่ิง
อ านวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการท่ีดีกับประชาชน เพื่ออ านวย ความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับ
ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ เทศบาลต าบลเชียงยืน  ยังบริหารจัดการ
บริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐาน
ท้ัง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบ ระบายน้ า, ด้านน้ําเพื่อ
การบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ 
ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้าน
การปูองกันและ บรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว, ด้านการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม , ด้านศึกษา และด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การ  แก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การก าจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่แหล่งก าเนิด  การจัดการน้ าเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี) โดยในขั้นตอน  
กระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการ
สาธารณะ ให้ประชาชน ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการใน
การปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม

กันไม่เลือกปฏิบัติ  
  3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกส านัก/กอง/ฝุาย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่ เลือกปฏิบัติ  

5. พื้นที่ด าเนินการ ทุกส านัก/กอง/ฝุาย เทศบาลต าบลเชียงยืน 
 



6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน

และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, 
ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้าน
การส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, 
ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  ส่ิงแวดล้อม , 
ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและ
หมอก ควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่แหล่งก าเนิด 
การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นท่ี)  

  6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม  

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

8. งบประมาณด าเนินการ ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ  

9. ผู้รับผิดชอบ ทุกส านัก/กอง/ฝุาย เทศบาลต าบลเชียงยืน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย

ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  
   10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน  
  10.3 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจ้างท่ีปรึกษาในการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   เทศบาลต าบลเชียงยืน มีหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าท่ีของเทศบาล ท้ังท่ีเป็น หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาลและในการ ปฏิบัติหน้าท่ีนั้นต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา เทศบาล การ
จัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น นั้น เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจท่ีให้บริการไปนั้น ประชาชน
ได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด 
ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การท่ีจะทราบถึงความ  พึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมี
โครงการจ้างท่ีปรึกษาในการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ีก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าท่ี ของเทศบาลต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ  
ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีก าหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับ
การตอบสนองความต้องการ โดยให้เทศบาลด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับ
บริการ สาธารณะจากเทศบาล ของตัวช้ีวัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ใน
ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกท้ังเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์
ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมี โครงการนี้ขึ้นมา  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด

ความพึงพอใจ  
  3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าท่ีในการ

ให้บริการ โดยยึด ประโยชน์สุขของประชาชน  
  3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
  3.4 เพื่อเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายใน

เขตจังหวัดหรือนอกเขต จังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน 1 ครั้ง 
ต่อป ี 

5. พื้นที่ด าเนินการ พื้นท่ีในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน  

 



6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต

พื้นท่ีจังหวัดหรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  
  6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบท่ีก าหนด  
  6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ  
  6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน  
  6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
  6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่

ประชาชน  

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
  เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบ

รายจ่ายอื่น  ประเภทรายจ่ายอื่น  โครงการจ้างท่ีปรึกษาในการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
งบประมาณ 20,๐๐๐ บาท/ปี  

9. ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัด เทศบาลต าบลเชียงยืน  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ผลผลิต ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานของเทศบาล 

จ านวน 1 ฉบับ  
  10.2 ผลลัพธ์  
   – ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
   -  การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   ด้วยประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เทศบาล
ต าบลเชียงยืน  จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชนให้ เกิดขึ้นในพื้นท่ีมากท่ีสุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล (Good Governance) หรือหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความ
โปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่ แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นก าหนด เช้ือชาติ 
ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง  เศรษฐกิจและสังคม 
ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า 
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้อง
ด าเนินการโดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วน
ราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือ
เกณฑ์ท่ีชัดเจน เทศบาลต าบลเชียงยืน  จึงมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลย
พินิจของเจ้าหน้าท่ี มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการปูองกันหรือการ 
ตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความ ต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของ หน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการ
อย่างมีความเป็นธรรมและ ไม่เลือกปฏิบัติ  

  3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ความพึงพอใจเฉล่ียของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80  

5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลเชียงยืน 

6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็น

มาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการ
ออนไลน์ เป็นต้น  

  6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาท่ีใช้ในการ
ด าเนินการให้ ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  

  6.3 จัดใหม้ีการให้บริการประชาชนนอกสถานท่ี  เช่น  การรับช าระภาษี  การบริการคลีนิค
ชุมชนตรวจสุขภาพประชาชน  การเยี่ยมผู้ปุวยเรื้อรังท่ีบ้าน ฯลฯ 

  6.4 จัดให้มีสถานท่ีส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันส าหรับผู้
พิการ  

  6.4 จัดใหส้ายด่วนแจ้งเหตุต่างๆเพื่อบริการประชาชน  ได้แก่ เจ็บปุวยฉุกเฉิน  แจ้ง 1169  
, เหตุเพลิงไหม้ แจ้ง 043-781199  เหตุต่างๆ แจ้ง 043-781826  , แจ้งเหตุเกี่ยวกับประปา               
043-781955  ซึ่งให้บริการประชาชนตลอด 24 ช่ัวโมง 



7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด กองคลัง กองช่างกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม กองการประปา
เทศบาลต าบลเชียงยืน  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน  
รายละเอียดที่เก่ียวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน  

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

2. หลักการและเหตุผล  
   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 

ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้อง
มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุง
การบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีท่ี ผ่านมาได้มีการ
ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการท่ีดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง 
ต่อเนื่องทุกปีนั้น เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุข
ต่อประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ า
กว่าปีท่ีผ่านมา เทศบาลต าบลเชียงยืน จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุง กระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการ
ท างานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว  ทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
  3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  3.3 เพื่อรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
  3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลเชียงยืน ให้ส้ันลง  
  4.2 ประชาชนในพื้นท่ี เทศบาลต าบลเชียงยืน 
  4.3 ประชาชนนอกพื้นท่ี และประชาชนท่ัวไป  
  4.4 พนักงานและเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลเชียงยืน 
  4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ังการ อนุญาต การอนุมัติ และการ

ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  

5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลเชียงยืน  

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 

ปรับปรุงขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่อง



ใดท่ีผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  

  6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนท่ี นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบ
โดยท่ัวไปพร้อมท้ังจัดท าแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ   

  6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าว
มาปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ  

  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและ
ผู้บริหารทราบ  

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

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/ส านัก ในเทศบาลต าบลเชียงยืน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน

การให้บริการของ เจ้าหน้าท่ี  
  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
  10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
  10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลเชียงยืนเปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและท าให้

ประชาชนมีความศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  

2. หลักการและเหตุผล  

  ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 
ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีเป็น ท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า 
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ  ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนอง  ความต้องการ
ของประชาชน” และเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหาร 
ราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชน เทศบาลต าบล
เชียงยืน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไป
เพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการ
สาธารณะ ท่ีผู้บริหารและ พนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพื่อ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน  ได้มากท่ีสุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความ
ประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วใน
การตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพื่องานบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึงและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในเขตเทศบาลต าบล เชียงยืนให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
  3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหา

ท่ีเกิดขึ้นได้  
  3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ

ประชาชนผู้มาติดต่อ ขอรับบริการ     
  3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใส

สามารถวัดผลการด าเนินงาน ได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน และผู้ท่ีมาติดต่อราชการกับเทศบาลต าบล        
เชียงยืน  

5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงยืน  

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

ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  



  6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
   6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
   6.4.2 ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
   6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
   6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  
   6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ  
   6.4.6 จัดท าค าส่ังการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนท้ังเวลา ท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
   6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
  6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  
  6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อน า

จุดบกพร่องในการจัดท า โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ  

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการประปา  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
เทศบาลต าบลเชียงยืน  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
  10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ี

เกิดขึ้นได้  
  10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการ

ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับ บริการ  
  10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ

วัดผลการด าเนินงานได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ  การ
ด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

2. หลักการและเหตุผล  

  การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน
องค์กรนั้น ก็เพื่อเป็นการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการท่ีจะ  ด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วย
ความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  ดังนั้น การ
ด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการบริหารราชการ  
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน แต่ท้ังนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่ง
เป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

3. วัตถุประสงค์  
  เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลเชียงยืน ภายใต้กรอบอ านาจหน้าท่ีตามท่ี

กฎหมายก าหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  

4. เป้าหมาย  
  คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลเชียงยืน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือ หัวหน้าส่วน
ราชการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลเชียงยืน 

6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต ส่ังการ แต่งต้ัง มอบหมาย คณะ

ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
  6.2 ด าเนินการออกค าส่ังฯ  
  6.3 ส าเนาค าส่ังฯ แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลเชียงยืน ปลัดเทศบาล รองปลัด หรือ

หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ท่ีได้รับมอบหมายทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่วนราชการทุกส่วน เทศบาลต าบลเชียงยืน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว 

ตลอดจนการอ านวยความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอ านาจของนายกเทศมนตรี  

2. หลักการและเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจ

หน้าท่ีของนายกเทศมนตรีไว้ หลายเรื่องหลายประการ รวมท้ังมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอ านาจ
หน้าท่ีของนายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่ นายกเทศมนตรีจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้
เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้น ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีอาจ
เกิดขึ้น เทศบาลจึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี  ให้รองนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดี  
  3.2 เพื่อให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าท่ี  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง  

5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลเชียงยืน 

6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยู่ในอ านาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา  
  6.2 ออกค าส่ังมอบหมายหน้าท่ีของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  

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

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลเชียงยืน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของเปูาหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

2. หลักการและเหตุผล  
  ตามพระราช78บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้าท่ีของ

นายกเทศมนตรีในฐานะเจ้า พนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ท้ังการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร 
ต่อเติมดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่ เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าท่ี และเสรีภาพของประชาชน การท่ีจะใช้
อ านาจอยู่กับนายกเทศมนตรีก็อาจเป็นผลให้การบริการ ประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างท่ีท า
ให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้ก าหนดมาตรฐานการมอบอ านาจ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร           

พ.ศ. 2522 เป็นไปอย่าง รอบคอบ  
  3.2 เพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าท่ี  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ค าส่ังนายกเทศมนตรีมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร             

พ.ศ. 2522 ให้กับรองนายกเทศมนตรี  

5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลเชียงยืน 

6. วิธีด าเนินการ  
  เสนอค าส่ังเทศบาลต าบลเชียงยืน มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกเทศมนตรีเป็น

ผู้ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีในการใช้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522  

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

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองช่าง เทศบาลต าบลเชียงยืน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  มีการออกค าส่ังมอบอ านาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าส่ังมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน 
                 ราชการ  

2. หลักการและเหตุผล  
  เทศบาลต าบลเชียงยืน  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง

ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท า บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล ท้ัง
ท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ หน้าท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้
เทศบาลมีหน้าท่ีต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ  ติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เนื่องจาก ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าท่ี
ในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝุายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่าง
ยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความ ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง
ของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ เจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการ
ภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ี
ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าท่ีของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีก าหนดให้การบริหาร ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์
สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ท่ีก าหนดให้
นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าท่ีในการส่ัง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 
สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ  ของเทศบาล และเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอ านาจ 
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีท่ีได้รับแต่งต้ังในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของ
นายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไป
ตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าท่ีอื่น ตามท่ีมีกฎหมายก าหนด  หรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้าง
เงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจ หน้าท่ีของเทศบาลขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 

ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน  
  3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน  
  3.3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  



  3.4 เพื่อปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน ต าแหน่งหน้าท่ีราชการ  

4. เป้าหมาย  
  จัดท าค าส่ังมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 

4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้า ส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และ
ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงยืน 

6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 ออกค าส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ

และหนังสือ ส่ังการ  
  6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน

รับทราบและถือปฏิบัติ  
  6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมายใน

ทุกเดือน  

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

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลเชียงยืน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ผลผลิต มีค าส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 

4 ฉบับ  
  10.2 ผลลัพธ์  
   - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี  
   - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการ

ทุจริต 
 

 
 
 
 
 
 
 



2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น  

2. หลักการและเหตุผล  
  เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันพ่อแห่งชาติ และในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระราชชนนี เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเทศบาลได้ก าหนดเป็นนโยบายใน
การจัดงานวันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจ าทุกปีติดต่อกันมาเพื่อน้อมล ารึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระราชชนนี ท่ีทรงมี
ต่อพสกนิกรชาวไทยอย่าง นานัปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยท่ีเปี่ยมล้นด้วยพระ
เมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาท่ีเปรียบมิได้ และเป็น การเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ท่ีมีต่อครอบครัว สังคม
และประเทศชาติ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ท่ีก าหนดให้
เทศบาลมีหน้าท่ีส่งเสริมการ พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมี
แนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงาน  คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนิน
กิจการ การประพฤติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัด
กิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่นในพื้นท่ีเทศบาล เพื่อมอบโล่ ประกาศเกียรติ
คุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับท่ีดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าท่ีอันส าคัญยิ่งของ
พ่อ และแม่ ท่ีส าคัญเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีของคนในชุมชนต่อไป  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ต้ังมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม 

จริยธรรม  
  3.2 เพื่อให้พ่อ แม่ ท่ีได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป  

4. เป้าหมาย จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จ านวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 90 คน  

5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงยืน 

6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะ

ได้รับการคัดเลือกให้เป็น พ่อ แม่ ดีเด่น ประจ าปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ  
  6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตเทศบาล จ านวน ๑๑ ชุมชน 

เพื่อให้แต่ละชุมชน ด าเนินการคัดเลือก กล่ันกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือกในช้ันต้นมายัง
เทศบาล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา กล่ันกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

  6.3 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองเพื่อท าหน้าท่ีกล่ันกรองคุณสมบัติผู้ท่ีถูกเสนอช่ือ
จากชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาล  

   



 6.4 คณะกรรมการฯ เสนอช่ือพ่อ แม่ ดีเด่นท่ีผ่านการกล่ันกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอ
รายช่ือให้ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ  

  6.5 ด าเนินการจัดพิธีการมอบโล่ ตามระเบียบฯ ในวันส าคัญท่ีตรงกับวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ
พระบรมราชินีนาถ จ านวน 2 ครั้ง/ปี โดยท่านนายอ าเภอเชียงยืนเป็นผู้มอบเกกียรติบัตร  

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

8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน 10,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัดทศบาลต าบลเชียงยืน  

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์  
  10.1 ผลผลิต - มีพ่อแม่ดีเด่น ท่ีได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน

กลุ่มเปูาหมาย  
  10.2 ผลลัพธ์ - พ่อ แม่ดีเด่นท่ีได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

ระดับดี - มีพ่อ แม่ดีเด่น ท่ีเป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น  

2. หลักการและเหตุผล  
  เนื่องจากในวันท่ี 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรี

สากลและระลึกถึงความ เป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนา
และจัดต้ังขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 
สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยส านึก ในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะ
อุตสาหะ ตรากตร าบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีโอกาส และได้ พระราชทานให้วันท่ี 1 เดือน
สิงหาคมเป็น วันสตรีไทย ของทุกปี เพื่อให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถ  ในการ
พัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของ
หลายประเทศ ท่ีเจริญแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ท่ี
ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าท่ีส่งเสริมการ พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับ
เทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงาน คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต  มี
คุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลจึง
ได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มี คุณสมบัติ ดังนี้  

  1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม  

  2. เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คน
ท่ัวไป  

  3. เป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 
การสาธารณสุข สังคม สงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นท่ียอมรับของสังคมและสมควรเป็น
แบบอย่างแก่คนท่ัวไป  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคม

ได้อย่างภาคภูมิใจ  
  3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีท่ีประพฤติปฏิบัติตนท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและ

ก าลังใจในการบ าเพ็ญตน ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป  

4. เป้าหมาย มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จ านวน 5 คน     

5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลเชียงยืน 

6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะได้รับ

การคัดเลือกให้เป็นสตรี ดีเด่นประจ าปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ  
  6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีเทศบาลต าบลเชียงยืน ทราบ

ท่ัวกัน เพื่อให้แต่ละชุมชน ด าเนินการคัดเลือก กล่ันกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือกใน
ช้ันต้นมายังเทศบาล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา กล่ันกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  



  6.3 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองเพื่อท าหน้าท่ีกล่ันกรองคุณสมบัติผู้ท่ีถูกเสนอช่ือ
จากแต่ละชุมชนภายใน เขตเทศบาล  

  6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายช่ือสตรีดีเด่นท่ีผ่านการกล่ันกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอ
รายช่ือให้ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ  

  6.5 ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรี
สากล จ านวน 1 ครั้ง/ป ีโดยเชิญนายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืนเป็นประธานในพิธี  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลต าบลเชียงยืน  

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์  
  10.1 ผลผลิต - สตรีดีเด่นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดได้รับการยก

ย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
  10.2 ผลลัพธ์ - สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี - มีสตรีท่ีเป็น

บุคคลต้นแบบท่ีดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  

2. หลักการและเหตุผล  

  สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม ท าให้การมี คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเส่ือมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาค ส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
คนดีมีท่ียืนในสังคม สร้างแบบอย่างท่ีดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลต าบลเชียงยืน จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชู 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจแก่คนดี เหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อ
ปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดี อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอัน
ส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข   
3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
  3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ

ท้องถิ่น  
  3.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
  3.4 เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างท่ี

ดีอันเป็น กุศโลบาย หนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี
จ านวนไม่น้อยกว่า 10 คน/ปี  

5. พื้นที่ด าเนินการ พื้นท่ีเทศบาลต าบลเชียงยืน 

6. วิธีด าเนินการ  
  จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตน

ให้เป็นที่ประจักษ์ผ่าน ทางส่ือช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารเทศบาลต าบลหนองสรวง เว็บไซต์เทศบาลต าบล          
เชียงยืนส่ือสังคม (Social Media) เป็นต้น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัด เทศบาลต าบลเชียงยืน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จ านวนหน่วยงาน/บุคคลท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ   
 

 
 
 



1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมใน กิจกรรมของเทศบาลต าบลเชียงยืน 

2. หลักการ และเหตุผล  
  การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน

อันส าคัญในการพัฒนา สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และ
เสียสละเพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานท่ีมี
ความต้ังใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็น  แบบอย่างแก่ประชาชน
ต าบลเชียงยืนผู้ท่ีท าคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลเชียงยืน อย่างสม่ าเสมอ 
เทศบาลต าบล เชียงยืน จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการ
ทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลเชียงยืน โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละ
และท าคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลท่ีควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง  และจัดกิจกรรม
รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน  มีค่านิยม 
ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล

ต าบลเชียงยืน  
  3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

ในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  
  3.3 เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาล

ต าบลเชียงยืน  มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  4.1 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน 
  4.2 ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลเชียงยืน 

5. พื้นที่ด าเนินการ พื้นท่ีในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน  อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม   
6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนด

หลักเกณฑ์การพิจารณาใน การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น  
  6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง   
  6.3 มอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นท่ีผ่านการคัดเลือกและได้  คะแนน

สูงสุด  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 



9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลเชียงยืน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมของ เทศบาลต าบลเชียงยืน 

  10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู 
และเห็นคุณค่าของการประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ  ซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

2. หลักการและเหตุผล  
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน

การประเมินท่ี ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึน ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ท่ีเอื้อให้เกิด
การทุจริต ดังน้ัน วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ี น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรม
ขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็น
สิ่งท่ียากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรท่ี
มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน การทุจริตอันจะส่งผล
ต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  ดังน้ัน 
เทศบาลต าบลเชียงยืน จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ีก าหนดดัชนีในการประเมินการ 
ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ข้ึน เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการ
ด าเนินงาน ภายในองค์กรท่ีจะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงข้ึน  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
  3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ  
  3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลเชียงยืน 

6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร

ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลเชียงยืน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 



1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเชียงยืน”  

2. หลักการและเหตุผล  

  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าท่ี ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมี  ส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม 
ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสม  ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนด
ไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนด
มาตรการ ก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด 
เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้
ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ คุ้มค่าในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาท่ีก าหนด เทศบาลต าบลหนองสรวง จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผล
การปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามใน ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส านัก ปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ ราชการของเทศบาลต าบลเชียงยืน 

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/

กอง/ฝุาย เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด  
  3.2 เพื่อให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และ

รายละเอียดการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  3.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝุาย ตาม

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔  
  3.4 เพื่อให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  

4. การประเมินผล 
  การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย 

เทศบาลต าบลเชียงยืน ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดย
จัดท า ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝุาย เพื่อให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวบรรลุ เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด และ
รับส่ิงจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนาม บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรี
กับปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลกับรองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลกับหัวหน้าส านัก/กอง  พร้อม
คณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้  

   1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
   2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  
   3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  



   4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
   5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
   6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  5.1 ช้ีแจงส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัด 

และกรอบการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2548  

  5.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
     - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค า

รับรองการปฏิบัติ ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ตามตัวชี้วัด เป็นต้น  

     - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด และ
ผู้จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการก ากับดูแลและติดตาม ผลการด าเนินงานดังกล่าว  

    5.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัด เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมายหรือตัวช้ีวัดท่ี ก าหนด  

  5.4 วัดผลลัพธ์ท่ีได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
  5.5 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการใน เบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ 

๖.การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเย่ียม ๕ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
 

 
 
 
 
 
 
 



2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ  หน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพื่อการ 
                      ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเชียงยืน   

2. หลักการและเหตุผล  
  เทศบาลต าบลเชียงยืน  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี

เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเชียงยืน  เนื่องจากเห็นความส าคัญ
ของการตรวจสอบท่ีจะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตาม  ภารกิจของเทศบาลต าบลเชียงยืน  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยปูองกันหรือลดความเส่ียงจากการด าเนินงานท่ี  ผิดพลาด
และลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช. , 
สตง., จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว เทศบาลต าบลหนองสรวง  ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดย
ให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในท าหน้าท่ี ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และ
รายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ใน
การตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี ได้มอบหมายให้ หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าท่ีให้
ค าช้ีแจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  กรณีได้รับข้อทักท้วงให้
หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจาก
วันท่ีได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีท่ีช้ีแจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลท่ีจะล้างข้อ
ทักท้วง ก็จะ ด าเนินการช้ีแจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จส้ินภายใน 45 วัน นับจาก
วันท่ีได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานนิติการ  ด าเนินการทาง
วินัย งานแผนงานและงบประมาณ มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เท่ียง
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีเพื่อ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเชียงยืน  เพื่อความโปร่งใส 
และปูองกันการทุจริต และผลการ บริหารงานท่ีผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
  3.2 เพื่อความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกส านัก/กอง/ฝุาย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร  

5. พื้นที่ด าเนินการ ทุกส านัก/กอง/ฝุาย เทศบาลต าบลเชียงยืน   

6. วิธีด าเนินการ  
   - ทุกส านัก/กอง/ฝุาย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเชียงยืน   
   - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด  



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

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส านัก/กอง/ฝุาย เทศบาลต าบลเชียงยืน   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 เทศบาลต าบลเชียงยืน  มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ

พบการทุจริต  
  10.2 เทศบาลต าบลเชียงยืน  มีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”  

2. หลักการและเหตุผล  
  กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่

ละประเภทได้ให้ อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ
ก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนิน
กิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานท้ังส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีส าคัญ  ดังนั้น 
เทศบาลต าบลเชียงยืน  จึงได้จัดท ามาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

3. วัตถุประสงค์  
  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ี

ตรวจสอบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเชียงยืน  จากหน่วยงาน

ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมี ประสิทธิภาพ  

5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลเชียงยืน   

6. วิธีด าเนินการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  
   - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
   - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี 
หรือคณะท างาน LPA จังหวัด  
   - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ    

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลเชียงยืน   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เทศบาลต าบลเชียงยืน  ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลเชียงยืน  จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ   

 
 



2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเร่ือง ร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  

2. หลักการและเหตุผล  

  ด้วยเทศบาลต าบลเชียงยืน  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถ
ยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งต้ังคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าเทศบาล
ต าบลเชียงยืน  รวมถึงจัดท าคู่มือ ด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลเชียงยืนขึ้น เพื่อด าเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็น
แนวทางเดียวกัน  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
  3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต

เป็นไปตามข้ันตอนการ ปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  

5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลเชียงยืน   

6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
  6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลเชียงยืน   
  6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานและด าเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  

  6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ต าบลเชียงยืน  ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับ
ความต้องการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลเชียงยืน   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนของเทศบาลต าบลเชียงยืน  โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบียบและหลักเกณฑ์ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

 



มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี ส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน  
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลเชียงยืน  ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น”  

2. หลักการและเหตุผล  
   ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้

หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ณ ท่ีท าการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการ
ว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสาร
เกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
เทศบาลต าบลเชียงยืน  จึงได้ให้มีสถานท่ีส าหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดย
จัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลเชียงยืน  ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลต าบลเชียงยืน  โดย
มีงานศูนย์บริการข้อมูลฝุายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ี
ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีในการ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของ
ตนต่อไป  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่

บิดเบือนข้อเท็จจริง  
  3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล

ต าบลเชียงยืน   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลเชียงยืน  

5. พื้นที่ด าเนินการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลเชียงยืน  (ภายในศูนย์บริการร่วม เทศบาล
ต าบลเชียงยืน)  

6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
  6.2 มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
  6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 

การเงิน การจัดหา พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ี
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ี ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการท่ีก าหนด  

  6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  



  6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
  6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป  
  6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  เทศบาลต าบลเชียงยืน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลเชียงยืน   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  

2. หลักการและเหตุผล  
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้

เกิดการบริหารจัดการท่ีดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการ
ท างานท่ีจ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะช่วยให้เกิดความ
โปร่งใสในการท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามท่ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของ ราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ
ได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและ 
เหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นส่ิงจ าเป็น เพื่อท่ีประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้ สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลเชียงยืน   ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเป็นส่ิงท่ี
จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเชียงยืน  ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้
เทศบาลต าบลเชียงยืน   มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของ ราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจ
แล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาค
ประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความ

โปร่งใสในการท างานและมี ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 100 คน  

5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลเชียงยืน   

6. วิธีด าเนินการ  
   ขั้นตอนท่ี 1 ส ารวจความต้องการอบรม  
   ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร  
   ขั้นตอนท่ี 3 ด าเนินกิจกรรม  
   ขั้นตอนท่ี 4 วัดผลความรู้  
   ขั้นตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 

8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝุายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลเชียงยืน   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉล่ีย ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 



3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ  
ตรวจสอบได้ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย”  

2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองค์กร อ านาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการ  และอื่นๆ ดังนั้น เทศบาลต าบลเชียงยืน  จึงได้จัดท า
มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลเชียงนืน  ได้ง่ายและ
สะดวกมากขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย  
  3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
  3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวก
มากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป  

5. พื้นที่ด าเนินการ พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน   

6. วิธีด าเนินการ จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนท้ังในและนอกพื้นท่ี ได้แก่  
   - แผนพัฒนาท้องถิ่น    - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   - แผนการด าเนินงาน    - แผนอัตราก าลัง  
    - แผนการจัดหาพัสดุ    - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา   

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง   - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
   - งบแสดงฐานะทางการเงิน   - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
   - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
   - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔    

8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัด กองคลัง  กองช่าง เทศบาลต าบลเชียงยืน   

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่    

 
 
 



1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
เทศบาล และการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  

2. หลักการและเหตุผล  
  การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก

ในการบริหารงานของ ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อเป็นการปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาค
ประชาชน  

3. วัตถุประสงค์  
   เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การ

ปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไก ในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิด
การทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนภายในเขตเทศบาล  

5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลเชียงยืน 

6. วิธีด าเนินการ  
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อ

จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียน
ทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ เทศบาลต าบลเชียงยืน  และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวท่ี
บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลเชียงยืน   

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

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลต าบลเชียงยืน   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้
ตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

     

 
 
 
 



3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ  มี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ เทศบาลต าบล              
เชียงยืน”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองค์กร อ านาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น เทศบาลต าบลเชียงยืน  จึงได้ตระหนักและ
เห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางท่ีหลากหลาย เพื่อให้การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการ ของหน่วยงาน 
เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือส่ือสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางส่ือ 
ส่ิงพิมพ์ต่างๆ วิทยุ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ท้ังนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจ หน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลเชียงยืน  ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย  
  3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
  3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนท่ีเข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง  

5. พื้นที่ด าเนินการ พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน   

6. วิธีด าเนินการ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ได้แก่  

   - บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาลต าบลเชียงยืน  /บอร์ดประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน 
  - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วย

ประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี  
   - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการประจ าและให้

ประชาชนสืบค้นได้เอง  
   - จัดส่งเอกสาร/จัดท าวารสาร เผยแพร่รายงานประจ าปี  
  - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น  
   - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ท่ีมีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด กองคลัง  กองช่าง เทศบาลต าบลเชียงยืน   

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

 



 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัย ของประชาชนในท้องถ่ิน 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  และ (ฉบับท่ี2)  พ.ศ.  2559  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น   โดยในการจัดท าแผนพัฒนาให้น าปัญหาและ
ความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพมาบรรจุมาพิจารณาประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย   

  ดังนั้น เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
ตามขั้นตอนกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา และเปิดโอกาสให้ทุกฝุายเข้ามามีส่วนร่วม ตลอดจนได้รับการ
สนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เทศบาลต าบลเชียงยืนจึง โครงการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลเชียงยืนขึ้น 

3. วัตถุประสงค์  
 3.๑  เพื่อใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นกรอบในการก าหนดทิศทาง การพัฒนาของ 

เทศบาลต าบลเชียงยืน 
3.2  เพื่อแสดงความสัมพันธ์เช่ือมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

และการจัดท างบประมาณประจ าปี 
 3.3  เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีท่ีมีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.4  เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะท่ีพร้อมจะบรรจุในเอกสารงบ 
ประมาณประจ าปี และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
 3.5  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

   จัดท าแผนพัฒนาส่ีปี  แผนการด าเนินงาน   แผนชุมชน  รวมท้ังการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลเชียงยืน   
6. วิธีด าเนินการ  
 ๕.๑  ประชุมประชาคมระดับต าบล 
 ๕.๒  สรุปปัญหาและความต้องการของประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๕.๓  การเก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหาและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๕.๔  การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๕.๕  การก าหนดวัตถุประสงค์ 
 ๕.๖  การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 



 ๕.๗  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนเพื่อจัดท าร่างแผนส่ีปี(พ.ศ.2561-
2564) แผนการด าเนินการ   

 ๕.๘  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อเห็นชอบร่างแผน ส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) 
แผนการด าเนินการ   

 ๕.๙  ผู้บริหารประกาศใช้แผน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.  25๖๑-๒๕๖๔  

8. งบประมาณด าเนินการ 50,๐๐๐ บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ งานแผนงานและงบประมาณ เทศบาลต าบลเชียงยืน   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 10.๑  เทศบาลต าบลเชียงยืน  มีแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.๒  เทศบาลต าบลเชียงยืน มีแผนพัฒนาท่ีสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับต่าง

ท่ีได้จัดท าไว้แล้ว 
 10.3  เทศบาลต าบลเชียงยืน มีแผนพัฒนาส่ีป ีเพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติในการ 

ด าเนินการพัฒนาในช่วงส่ีปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.4  เทศบาลต าบลเชียงยืน มีแผนการด าเนินงานเพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติในการ 

ด าเนินการในรอบปีงบประมาณ 
 10.5  เทศบาลต าบลเชียงยืน  ได้ใช้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดในการพัฒนาอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
 10.6  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลเชียงยืน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เทศบาลต าบลเชียงยืน เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้

มีการบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลเชียง
ยืน  จึงมีการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนท่ีได้รับ
ความเดือดร้อนต่างๆ  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง

ถูกต้องหรือน ามาเป็น ข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
  3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบล              

เชียงยืน 
  3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี  

4. เป้าหมาย  
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือ

ผู้มีส่วนได้เสียท่ี เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ี ก าหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ท่ี
อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  

5. วิธีด าเนินการ  
  5.1 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
  5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาส่ังการเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตาม

ความจ าเป็นและเร่งด่วน  
  5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ   

6. ระยะเวลาด าเนินการ ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 
16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้  

   6.1 ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงยืน 
   6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 043-781826 ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๓ –781957  
   6.3 ทางเว็บไซต์  
   6.4 ทางไปรษณีย์  
 



7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลเชียงยืน 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่า

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเชียงยืน 

  9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลพบประชาชน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เทศบาลต าบลเชียงยืน เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้

มีการบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชน
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดท าโครงการเทศบาลพบประชาชน  เพื่อส ารวจ
ความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้เทศบาลด าเนินการให้บริการ ในด้านใดบ้าง และ
ให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ี เพื่อจักได้ด าเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรง
จุดท่ีสุด  ซึ่งด าเนินการ ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงาน

เทศบาล ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่าย หรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน  
  3.2 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง

ถูกต้องหรือน ามาเป็น ข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  หากเป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนก็
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

  3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี  
 3.4 เพื่อเป็นการให้บริการเชิงรุก  เช่น ออกตรวจสุขภาพประชาชน  และบริการรับช าระภาษี  

4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์  
  น าบริการในหน้าท่ีของทุกส่วนงานของเทศบาล ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียน

ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล ท้ังหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
  5  ชุมชน  ในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน  

6. วิธีด าเนินการ  
  6.1  จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
  6.2  จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย  
  6.3  ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าท่ีท่ีจะน าไป

ให้บริการแก่ประชาชนในเขต เทศบาลท้ังหมด  
  6.4  ก าหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคล่ือนท่ี (ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมใน

การประชาคมท า แผนพัฒนาชุมชน  
  6.5  ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
 6.6  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสายและรถประชาสัมพันธ์

เคล่ือนท่ี    
  6.7  น ากิจกรรมงานในหน้าท่ีออกบริการประชาชน  
  6.8  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  



7. ระยะเวลาด าเนินการ ก าหนดออกให้เทศบาลเคล่ือนท่ีร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนา
ชุมชน ในเดือนมีนาคม ของทุกปี  

8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลเชียงยืน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับ

บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมท้ังได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของเทศบาลต าบลเชียงยืนอย่างท่ัวถึง  
  10.2 ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู่ในเขตเทศบาล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าท่ี

ของเทศบาลร่วมรับฟัง ท้ังในเรื่องการด าเนินงานของเทศบาล และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของ
ประชาชน 

 10.3 เทศบาลต าบลเชียงยืนสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๒๔ 

หลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามท่ี
สภาท้องถิ่นก าหนดเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานตามแนวทางและวิธีการบริหา ร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลเชียงยืนจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ขึ้น 

 
3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับฟังการประชุมสภาเทศบาล 
  3.2 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานตามแนวทางและวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์  
  จ านวนประชาชนท่ีเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
  ห้องประชุมอ าเภอเชียงยืน(ช้ัน2)  

6. วิธีด าเนินการ  
  6.1  จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
  6.2  เชิญประชาชนและผู้ท่ีสนใจร่วมประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงยืน 
  6.3  แนะน าวิธีการปฏิบัติในการร่วมเข้ารับบฟังการประชุมสภา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  4 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  

8. งบประมาณด าเนินการ จากส านักปลัดเทศบาลหมวดค่าใช้สอย  ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล  ต้ังไว้ ๕,๐๐๐ บาท  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลเชียงยืน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับทราบบทบาทหน้าท่ีของสภาท้องถิ่น  
  10.2  สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 
 
 
 



3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ ได้รับ
เร่ือง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลเชียงยืน เป็นส่วนงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีโดยตรง

ในการดูแลด้านการสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข                 
พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ใน สภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีเอื้อต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติ
สุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะท่ี เกี่ยวข้องกับสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีมีเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ เช่น กล่ินเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมจึงมีหน้าท่ีเร่ง  ด าเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ

ตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  
  3.2 เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีเสมอ  
  3.3 เพื่อเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ี  

4. เป้าหมาย  
   รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพื้นท่ี

เทศบาลต าบลเชียงยืน 

5. วิธีด าเนินการ  
  5.1 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
  5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
  5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลเชียงยืน  
  5.4 ด าเนินการออกตรวจพื้นท่ีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหาร

พิจารณาส่ังการเจ้าหน้าท่ี ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน  
   5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
   ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย

ช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ได้แก่  
    1) ไปรษณีย์  
    2) โทรศัพท์  
    3) โทรสาร  
    4) เว็บไซต์  
    5) เฟสบุ๊ค  
 

 



7. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลเชียงยืน 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็น
ว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการ ด าเนินงานของเทศบาลต าบลเชียงยืน 

  9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  

  9.3 ออกตรวจพื้นท่ีและแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                

พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 ก าหนดให้มีองค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ   และหมวด 6 ข้อ 28  ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลต าบลเชียงยืนในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลต าบลเชียงยืน โดยงานแผนงานและ
งบประมาณ จึงแต่งต้ัง สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลเชียงยืน  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ

แสดงความคิดเห็นในการ จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืนและแผนพัฒนาส่ีปี
เทศบาลต าบลเชียงยืนให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ี ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืนก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  รวมท้ังมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อรายงานผลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน จ านวน ๑2 คน  
 2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน  จ านวน  23  คน 
 3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน  13  คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลเชียงยืน 

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดประชุมคณะกรรมการประชาคมเมือง เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล 
  6.2 ประชุมสภาเทศบาลเพื่อคัดเลือกตัวแทนสภา 
  6.3  จัดประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด 
  6.4  รายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
   คณะกรรมการแต่ละชุดอยู่ในวาระการด าเรงต าแหน่ง  2 ปี  และอาจได้รับการคัดเลือก

อีกได้ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2558 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) 



 
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานแผนงานและนโยบาย  เทศบาลต าบลเชียงยืน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  1. มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน เพื่อเป็นองค์กรใน

การยกร่างหรือจัดท าร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน และร่างแผนพัฒนาส่ีปีเทศบาล
ต าบลเชียงยืน  และร่างแผนการด าเนิงาน   

 2. มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน เป็นองค์กรในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่างต่างๆเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนต่างๆ ต่อไป  

 3. มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ท าหน้าท่ีในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน  เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลรวมท้ังประกาศให้
ประชาชนทราบต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : โครงการเวทีประชาคม  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ในการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ  หรือกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น มีความจ าเป็นต้องผ่านกระบวนการเวทีประชาคม   และการจัดเวทีประชาคมก็เป็นภารกิจท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ  ท้ังนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น   เสนอปัญหา  และความต้องการ  รวมท้ังมติในเรื่องต่างๆ   ท าให้การบริหารราชการของ
ท้องถิ่นมีความโปร่งใส  ตรงตามความต้องการของชุมชน  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

 เทศบาลต าบลเชียงยืน   ตระหนักและเล็งเห็นถึงปัญหา ความต้องการของประชาชนในชุมชน   
อีกท้ังยังต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น   เสนอปัญหาและความต้องการต่าง ๆ   โดย
ใช้เวทีประชาคมเป็นส่ือกลาง    จึงได้จัดท าโครงการเวทีประชาคม ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์  
 3.๑ เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณากล่ันกรองโครงการ  แผนงาน     

การแสดงความคิดเห็น  และมีส่วนร่วมตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรม/โครงการของเทศบาลต าบลเชียงยืน     
 3.๒ เพื่อรับทราบปัญหา  ความต้องการของชุมชน  ท าให้การบริหารราชการของเทศบาล

ต าบลเชียงยืนมีศักยภาพเพิ่มมากข้ึน 
 3.๓ เพื่อเป็นการสร้างองค์กรให้มีการด าเนินงานต่าง ๆ  ตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 3.๔ เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง  มีศักยภาพ  เกิดการเรียนรู้แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและ

กัน 

4. เป้าหมาย  
 4.1 ประชาชนท่ัวไป   
 4.2 คณะกรรมการประชาคมเมืองเทศบาลต าบลเชียงยืน  

5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลเชียงยืน 

6. วิธีด าเนินการ  
 5.๑ เสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติจากผู้บริหาร 
 5.๒ ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินงานตามโครงการ 
 5.๓ ด าเนินงานตามโครงการ 
 5.๔ รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

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

8. งบประมาณ จ านวน 20,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลเชียงยืน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึง

ความส าคัญของการกระจาย อ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 

 



 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชนแบบบูรณาการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  “แผนชุมชน” หมายถึง การก าหนดอนาคตและกิจกรรมพัฒนาของชุมชนโดยเกิดขึ้นจากคน

ในชุมชนท่ีมีการรวมตัวกันจัดท าแผนขึ้นมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง 
ให้เป็นไปตามท่ีต้องการ และสามารถแก้ปัญหาท่ีชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกัน โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วม
ก าหนดแนวทาง และท ากิจรรมการพัฒนาร่วมกัน โดยยึดหลักการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ด้วยการ
ค านึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก  จึงกล่าวได้
ว่า “แผนชุมชน เป็นของชุมชน ด าเนินการโดยชุมชนและเพื่อประโยชน์ของชุมชน” ซึ่งแตกต่างจากแผน
ท่ีภาครัฐจัดท าขึ้นเพื่อจัดสรรงบประมาณ 

  “การบูรณาการแผนชุมชน” หมายถึง วิถีการร่วมมือกันท างานของหน่วยงานสนับสนุนการ
พัฒนาภายนอกชุมชนทุกภาคส่วน โดยยึดหลักการใช้พื้นท่ีเป็นตัวต้ัง ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ชาวบ้านเป็น
เจ้าของเรื่องโดยใช้กระบวนการจัดท าแผนชุมชนเป็นเครื่องมือด าเนินกิจกรรมพัฒนาให้เป็นไปตามความ
ต้องการของชุมชนมากกว่าวัตถุประสงค์ของหน่วยสนับสนุน การบูรณาการ มีท้ังบูรณการด้านกลไก
บุคลากร  กระบวนการและเครื่องมือ แผนงาน และงบประมาณ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๑  ข้อ ๑๐(๒)  ในการจัดท าร่างแผนพัฒนา  ให้น าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชน
ท่ีเกินศักยภาพของชุมชนมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 
 ดังนั้นเพื่อให้ให้ได้แผนชุมชนท่ีถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามปัญหาและความต้องการของชุมชน  
เทศบาลต าบลเชียงยืนร่วมกับส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเชียงยืน  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดท า
แผนชุมชนแบบบูรณาการ ขึน้ 

3. วัตถุประสงค์  
3.๑  เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
3.๒  เพื่อให้คนในชุมชนได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาส และข้อจ ากัดของชุมชนในการพัฒนา

อย่างมีเปูาหมาย 
3.๓   เพื่อให้คนในชุมชนมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและ

ครอบคลุม 
3.๔   เพื่อให้คนในชุมชนสามารถก าหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ 
3.๕   เพื่อให้คนในชุมชนสามารถคิดเป็นและกล้าท่ีจะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
3.๖   เพื่อให้ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุน

สังคมท่ีมีอยู่ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชน 
 
3.๗   เพื่อให้คนในชุมชนสามารถรับผลประโยชน์ร่วมกันได้อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน 
3.๘   เพื่อให้สามารถหาแนวร่วมกันในการท างานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง 
3.๙   เพื่อให้ได้แผนชุมชนท่ีถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการซึ่งสามารถตอบสนองและแก้ไข

ปัญหาของประชาชนในชุมชนมากท่ีสุด 
3.10 เพื่อเช่ือมโยงและบูรณาการการประสานความร่วมมือระกว่างเทศบาลต าบลเชียงยืน

และส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเชียงยืน 



4. เป้าหมาย   ท้ัง  ๕  ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน 

5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลเชียงยืน 

6. วิธีด าเนินการ  
 5.๑  น าเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการจัดสรรงบประมาณ 

 5.๒  ประสานงานกับคณะกรรมการฯและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 5.๓  ออกชุมชนเพื่อจัดท าแผนชุมชน ท้ัง  ๕  ชุมชน 
 5.๔  รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าแผนชุมชน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลเชียงยืน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 10.๑  คนในชุมชนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
 10.๒  คนในชุมชนได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาส และข้อจ ากัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมี

เปูาหมาย 
 10.๓   คนในชุมชนมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม 
 10.๔   คนในชุมชนสามารถก าหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ 
 10.๕   คนในชุมชนสามารถคิดเป็นและกล้าท่ีจะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
 10.๖   ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคม

ท่ีมีอยู่ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชน 
 10.๗   คนในชุมชนสามารถรับผลประโยชน์ร่วมกันได้อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน 
 10.๘   สามารถหาแนวร่วมกันในการท างานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้อย่าง

ง่ายดาย 
 10.๙  ได้แผนชุมชนท่ีถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการซึ่งสามารถตอบสนองและแก้ไข

ปัญหาของประชาชนในชุมชนมากท่ีสุด 
 10.10 เป็นการเช่ือมโยงและบูรณาการการประสานความร่วมมือระกว่างเทศบาลต าบลเชียง
ยืนและส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเชียงยืน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามท่ีเทศบาลต าบลเชียงยืน  ได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในซึ่ง

ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในส่วนของ
การจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ เทศบาลต าบลเชียงยืนได้ส่งเสริมให้
ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  เพื่อความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในเทศบาลต าบลเชียงยืน 
3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ในการเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 3.2  เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการด าเนินการตามระเบียบฯ 
 3.3  เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในเทศบาลต าบลเชียงยืน 
4. เป้าหมาย ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท้ัง 5 ชุมชน  

5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลเชียงยืน 

6. วิธีการด าเนินการ  
  5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบล            

เชียงยืน  ส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลเชียงยืน ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาค
ประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลเชียงยืนในหลายๆ ส่วน เช่น ให้
ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการ
จ้าง ฯลฯ  

  5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ 
เพื่อเรียนรู้ท าความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

7. ระยะเวลาการด าเนินการ ด าเนินการทุกปีงบประมาณ  

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด  กองคลัง เทศบาลต าบลเชียงยืน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล

ต าบลเชียงยืน  
  10.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าท่ีและบทบาทในการมีส่วนร่วมและ

ตรวจสอบการด าเนินงานของ หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 10.3  เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการด าเนินการตามระเบียบฯ 
 

 
 

 



มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน  
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ก าหนด  
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ                   
                      พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๔ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของ เทศบาล

ต าบลเชียงยืน เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังช่วยปูองกันหรือลดความเส่ียงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจ เกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญท่ีแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท า อย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ 
และกฎหมายท่ีก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม  เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมี
มาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของ
เทศบาลต าบลเชียงยืน เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
  3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และ

ด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
  3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ค าส่ัง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีก าหนด  
  3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม  
  3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่าง

เหมาะสม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน ของเทศบาลต าบลเชียงยืน 

5. พื้นที่ด าเนินการ ส่วนราชการทุกหน่วยงาน ของเทศบาลต าบลเชียงยืน  

6. วิธีการด าเนินการ  
  6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
  6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ

ตรวจสอบท่ียอมรับ โดยท่ัวไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในและ ความส าคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห์และประเมินผลการ
บริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  



  6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 
รวมท้ังการบริหารงาน ด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าส่ัง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  

  6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ังท่ีทาง
ราชการก าหนด เพื่อให ้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบาย  

  6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล   

7. ระยะเวลาการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลเชียงยืน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

ของงานมากขึ้น  
  10.2 ความเส่ียงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง  
  10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด  
  10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินค้างช าระลดน้อยลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544 ก าหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้
ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ิน
ปีงบประมาณ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลเชียงยืน  
จึงได้มีการจัดท าและรายงานการ ควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ า
ทุกป ี 

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลเชียงยืน 
  3.2 เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน

ทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ ก าหนด  
  3.3 เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามก าหนด  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลเชียงยืน 

5. พื้นที่ด าเนินการ ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลเชียงยืน 

6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
  6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
  6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
  6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 

ด าเนินการประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ 
ปย.2  

  6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการ
รวบรวม เพื่อจัดท ารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร 
พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน    

7. ระยะเวลาการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานแผนงานและงบประมาณ เทศบาลต าบลเชียงยืน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
  10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเส่ียงต่อการปฏิบัติงาน  
  10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 



 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง หรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ 
ดูแล 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่
ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลด
ความเส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ ท่ียอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือส่ัง
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชี  และการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและ
สามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็น
ช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้  สาเหตุส่วนหนึ่ง
อาจเกิดจากการก าหนดหน้าท่ีและมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ัง 
กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเ ดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความเส่ียงการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ท่ีก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ เทศบาลต าบลเชียงยืน  
พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายใน  ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ 
ควบคุมภายในของเทศบาลต าบลเชียงยืนขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากร

เป็นไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเส่ียงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ท่ีอาจ มีข้ึน  

  3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจ
แก่ผู้บริหารในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  

  3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  

4. เป้าหมาย  
  เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลเชียงยืน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  



5. วิธีด าเนินการ  
  5.1 แต่งต้ังคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6     
  5.2 ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การ

ปฏิบัติตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
เชียงยืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  

  5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุป
ข้อมูล  

  5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ  

6. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ เทศบาลต าบลเชียงยืน/ 4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

7. หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกกอง/ส านัก ของเทศบาลต าบลเชียงยืน 

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
  9.1 การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  9.2 การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
  9.3 มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ สามารถน าไปใช้ในการ

ตัดสินใจ  
  9.4 การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีวางไว้  
  9.5 เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ท่ีเสร็จตาม

ก าหนดเวลา  
  10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข  
  10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
  10.4 มีการจัดการความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  
  10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
1. ชื่อโครงการ : การรายงานผลการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบลเชียงยืน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544 ก าหนดให้ เทศบาลต าบลเชียงยืนในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากการด าเนิน
กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล  การควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ิน  
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน
และการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย
การรั่วไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน และ
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการจัดวางระบบควบคุม
ภายใน เพื่อน าความเส่ียงท่ีมีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมท่ีมี  ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อปูองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตาม  
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อให้ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ

เส่ียงไปด าเนินการเพื่อ ควบคุมลดความเส่ียง ในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ ตรวจ  

  3.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เส่ียงระบบควบคุม ภายในของส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้ก ากับดูแลภายในเวลาท่ีก าหนด  

  3.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลเชียงยืน 

5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงยืน 

6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลเชียงยืน 

(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไป
ด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียงในส่วนท่ีรับผิดชอบและมี การติดตามผลระหว่างปี  

  6.2 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลเชียงยืน น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหาร จัดการความเส่ียงภายในเวลาท่ีก าหนด และรายงานผลการด าเนินการ
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)  



  6.3 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลเชียงยืน  รายงานผลการด าเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลเชียงยืน 

  6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลเชียงยืน ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเส่ียงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียง ต่อไป  

  6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ิน
ปีงบประมาณ  

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

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานแผนงานและงบประมาณ เทศบาลต าบลเชียงยืน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการ

บริหารจัดการความเส่ียง  
  10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
  10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินผู้ก ากับดูแลภายใน เวลาท่ีก าหนด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม 
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้  
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- จ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 

ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน  มีการท างานมี
กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
  3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ

ได้  
  3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
  3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง

แก้ไขการท างานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน 

5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลเชียงยืน  อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหสารคาม  

6. วิธีด าเนินการ  
  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ

เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงยืนภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนนิงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนด เพื่อน าเสนอ
ผู้บริหารท้องถ่ิน และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 25๖๑ – ๒๕๖๔ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลต าบลเชียงยืน 

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



 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สิน ของเทศบาลต าบลเชียงยืน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงิน

การคลังขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าท่ี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ 
จัดท าใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงาน  ให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการ ตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนท่ีถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพ กองคลัง เทศบาลต าบลเชียงยืน จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิด ความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย 
ของเทศบาลต าบลเชียงยืน 

3. วัตถุประสงค์  
  เพื่อให้การรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลเชียงยืน เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้  

4. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลเชียงยืน 

5. วิธีการด าเนินการ  
  5.1 มีการแต่งต้ังกรรมการพิจารณางบประมาณ  
  5.2 มีการแต่งต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้า

ร่วมเป็นกรรมการ  
  5.3 เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน  
  5.4 สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลเชียงยืน  ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ 

เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อส้ินปีงบประมาณ  

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

7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลเชียงยืน 

9. ตัวชี้วัด มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน  

10. ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลเชียง
ยืน ท าให้เกิดความ โปร่งใส ในการรับจ่ายเงินของเทศบาลต าบลเชียงยืน 

 
 
 
 



4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เทศบาลต าบลเชียงยืน  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม

เจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545           
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลต าบลเชียงยืน  จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ  จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้
ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการใน
ระบบเปิดจาก การปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมาก ข้ึน เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการ
มีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบ ราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นส าคัญ  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ

เทศบาลต าบลเชียงยืน 
  3.2 เพื่อปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลต าบลเชียงยืน ให้เกิด

การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า  

4. เป้าหมาย ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลต าบลเชียงยืน  

5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลเชียงยืน  

6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง  
  6.2 จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การพัสดุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งต้ัง
ให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็น กรรมการ แต่เทศบาลต าบลเชียงยืน ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป อย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย  

  6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทน ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการ
จ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลเชียงยืน 
10. ผลลัพธ์ การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลเชียงยืน  มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิด ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 



1. ชื่อโครงการ : โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงยืน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง 

เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ ต่างๆ ท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกต้ังมาจากประชาชน
ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ี การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้
เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ค าส่ัง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม เสนอเท่านั้น หากแต่เกิด
จากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่าง  ผิดๆ 
ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย 
ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการ
พัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า 
เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นท่ีสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ี
ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด  ประสิทธิภาพและ
เกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเส่ียงกับการ 
กระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงยืน ดังนั้น
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ หน้าท่ี รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถ น าความรู้ไปใช้
ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ส านักปลัดเทศบาลต าบล
เชียงยืน จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นขึน้ 

3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ

เข้าใจในการท างานตาม บทบาทและอ านาจหน้าท่ี  
  3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง เป็นไปตาม

ระเบียบ กฎหมาย  
  3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  4.1  ผู้บริหารเทศบาลต าบลเชียงยืน  จ านวน ๔ คน 
 4.2  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงยืน จ านวน ๑๒ คน  
 

5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงยืน 

6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน  
  6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานท่ีให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล

เข้ารับการอบรม  
  6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  



 6.4  ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
  6.5 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  

8. งบประมาณด าเนินการ  จ านวน ๑50,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลเชียงยืน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและ

อ านาจหน้าท่ี  
  10.2 ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ  
  10.3 การปฏิบัติงานของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ

กฎหมาย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม 
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็น

กลไกส าคัญที่ใช้ ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะ
เป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปโดย
ความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล
มีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความ  น่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถ
น าไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริต   นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝุายบริหารข้ึน เพื่อก าหนดบทบาทของ
สมาชิกสภาท้องถ่ินในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วม เป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของ
เทศบาลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
  3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้  
  3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าท่ีของตนเองมากขึ้น  

4. เป้าหมาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงยืน จ านวน ๑๒ คน  

5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลเชียงยืน 

6. วิธีการด าเนินงาน  
  6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม  
  6.2 แต่งต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การ

จัดซื้อจัดจ้างโครงการ ต่างๆ การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี การตรวจรายงาน
การประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  

  6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นต้ังกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลต าบล                
เชียงยืน  

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

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลเชียงยืน 

10. ผลลัพธ์  
  10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าท่ี และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุาย

บริหาร  
  10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 



4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน             
การทุจริต  
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝูาระวังการคอร์รัปช่ันโดยภาคประชาชน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีสาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ

ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีหน้าท่ีรักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าท่ีท่ีได้รับ มอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็
ถือว่ามีการกระท าคอร์รัปชันการปูองกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546    และสอดคล้องกับ
เกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและ     ธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานภาครัฐ ท้ังนี้ เพื่อให้การ บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี    ธรรมาภิบาลอันจะ
ท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการ บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  

3. วัตถุประสงค์  
  สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลเชียงยืน 

5. พื้นที่ด าเนินการ เทศบาลต าบลเชียงยืน  

6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัป

ชัน  
  6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชัน

ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  

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

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลเชียงยืน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบ

การคอร์รัปชันได้  
  10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอร์

รัปชันในระดับเทศบาล 
 

 



 

ค าสั่งเทศบาลต าบลเชียงยืน 
ท่ี   245 /๒๕๖๐ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔) 
ของเทศบาลต าบลเชียงยืน 

******************** 
   ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี  11 ตุลาคม  2559  ได้มีมติเห็นชอบ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี 3 (พ .ศ.2560-2564)  ตาม 
หนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ท่ี ปช. 00๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันท่ี ๒๐ มีนาคม 25๖๐ เรื่อง การจัดท าแผนปูอง
ปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามแนวทางการด าเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  Integrity and 
Transparency Assessment (ITA) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ประกอบกับ ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
Integrity and Transparency Assessment (ITA) เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยทางส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของ
ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
 

    เพื่อให้การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตส่ีปี (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาล
ต าบลเชียงยืน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจิตส่ีป ี 
(พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลเชียงยืน  ประกอบด้วย  
   1. นางอาภรณ์  แสงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน  ประธานกรรมการ  
  2. นางเรืองรัตน์  เคนดา  ปลัดเทศบาลต าบลเชียงยืน  กรรมการ 
   3. นางบุญยง  จ้ าแพงจันทร์  ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
   4. นางยุพเรศ  นาเมืองรักษ์ หัวหน้าฝุายบริหารงานท่ัวไป  กรรมการ 

รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด 
  5. นายสถาพร  ศิริบุตรวงษ์ นิติกร     กรรมการ  
  6. นางสาววิจิตรา  บุญบุตตะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ/เลขานุการ 

   7. นางสาวิตรี  พรสุวโรจน์ นักทรัพยากรบุคคล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    

   ให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังมีหน้าท่ี    ดังนี้  
1. ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการ

ทุจริต 
2. วางแผน  จัดท า  ทบทวน  และพัฒนาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
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3. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
4. จัดท ารายงานการติดตามประเมินผลพร้อมสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ปูองกันการทุจริต  ตลอดจนด าเนินการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และรายงานผลต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน ต่อไป  

 
   ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

    ส่ัง ณ วันท่ี  3  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)…...........……………………. 
                             (นางอาภรณ์  แสงยศ)  
                       นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเชียงยืน 
เร่ือง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ของเทศบาลต าบลเชียงยืน 
---------------------- 

   ตาม หนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ท่ี ปช. 00๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันท่ี ๒๐ มีนาคม 25๖๐ เรื่อง 
การจัดท าแผนปูองปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามแนวทางการด าเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity 
and Transparency Assessment (ITA) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ประกอบกับ ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยทาง
ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   เสนอการบูรณาการเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
ของส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 

   เทศบาลต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม   จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลเชียงยืน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลเชียงยืนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์      
จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าวรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
 

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
 

    ประกาศ ณ วันท่ี 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
 
 
 

(นางอาภรณ์  แสงยศ) 
นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


