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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

ค ำน ำ 
 

 เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจนแสดง
ให้เห็นถึงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม อัน
จะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นและศรัทธาในการท างานของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น 
 เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน ได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยน าหลักธรรมาภิบาล
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 3 ส่วน 
ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1 บทน า ประกอบด้วย การประเมินความเส่ียงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 ส่วนท่ี 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการใน 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมท้ังส้ินจ านวน 35 โครงการ ดังนี้ 
  มิติท่ี 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จ านวน 11 โครงการ 
  มิติท่ี 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จ านวน 13 โครงการ 
  มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จ านวน 6 โครงการ 
  มิติท่ี 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   จ านวน 5 โครงการ 
 ส่วนท่ี 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน จะเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วย
ขับเคล่ือนเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะน าไปสู่เป้าหมายของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ท่ีก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 

เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน  
กันยายน 2565



สำรบญั 
 

 หน้ำ  
ค ำน ำ  ก 
ส่วนที่ 1 บทน ำ  1 - 4 
  1. การประเมินความเส่ียงการทุจริต   
  2. หลักการและเหตุผล    
  3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  
  4. เป้าหมาย  
  5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 
ส่วนที่ 2 แผนปฏบิัติกำรป้องกันกำรทุจริต      5 - 9 
  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการ  
  แยกตาม 4 มิติ 
 
ส่วนที่ 3 รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรฯ                        10 - 81 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570)  
ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงเราย 

ส่วนท่ี 1 
บทน ำ 

1. กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตในองค์กร 
ล ำดับ 

ที่ 
ขั้นตอน 

กำรด ำเนินงำน 
ประเด็นควำมเสี่ยงกำร

ทุจริต 
Risk Score มำตรกำร 

ควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

1 การบริหารงานของ
หน่วยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. ผู้บริหารด าเนินการตาม
นโยบายของตนเอง 
แทรกแซงการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งอาจขัดต่อ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. บุคลากรของหน่วยงาน
ปฏิบัติตามนโยบายของ
ผู้บริหาร โดยไม่มี
กฎระเบียบรองรับ 
3. บุคลากรของหน่วยงาน
ไม่ให้ความส าคัญกับการ
ปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัว
มาท าท่ีท างาน ขาดความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 1. โครงการส่งเสริมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 
2. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการ
น าหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
3. มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
4. โครงการพัฒนาความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรของ
หน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน 
5. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล
เชียงเคี่ยน 
6. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้าน
การทุจริต 
 

2 การบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งต้ัง โยกย้าย 
โอน เลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน และการ
มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม 
เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการ
เรียกรับเงินเพ่ือให้ได้รับการ
แต่งต้ังหรือเลื่อนต าแหน่ง 

ปานกลาง 1. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่
สาธารณะ 
2. มาตรการสร้างความโปรง่ใสในการ
บริหารงานบุคคล 
3. กิจกรรมสร้างความโปรง่ใสในการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
4. มาตรการน าผลการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการมาใช้ในการเลื่อนข้ัน เลื่อน
เงินเดือน ของบุคลากร 

3 ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น 
งบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้าง การบริหารพัสดุ และ

1. การบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่

ปานกลาง 
 
 

1. มาตรการป้องกันผลประโยชน์    
ทับซ้อนของหน่วยงาน 
2. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย



  

 
๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

ล ำดับ 
ที่ 

ขั้นตอน 
กำรด ำเนินงำน 

ประเด็นควำมเสี่ยงกำร
ทุจริต 

Risk Score มำตรกำร 
ควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

เป็นไปตามระเบียบที่
เก่ียวข้อง หรือไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่
เกิดประโยชน์กับราชการ  
 
2. น าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใชป้ระโยชน์ส่วน
ตน 

 
 
 
 
 

 ปานกลาง 
 

งบประมาณท่ีไม่สมควร ผิด
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
3. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
4. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

4 การให้ บริ การสาธารณะ/
บริการประชาชน 

1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน
ตามล าดับ อันเน่ืองมาจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ
การให้สิทธิพิเศษแก่คนบาง
กลุ่ม หรือมีการติดสินบน
เพ่ือให้ได้คิวเร็วข้ึน 
2. มีการเรียกรับเงินพิเศษ
จากผู้ขอรับบริการ
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
ปกติ เพ่ือแลกกับการ
ให้บริการ หรือการพิจารณา
อนุมัติอนุญาต 
3. ให้บริการไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา
ให้บริการนานกว่าที่ก าหนดไว้   

ปานกลาง 1. มาตรการ NO Gift Policy 
2. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
4. มาตรการจัดให้มีระบบและช่อง
ทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตของหน่วยงาน 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ท่ีจะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 
กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ ท้ังการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นท่ี (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยก าหนด
ตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดเป็นตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานท่ี
เข้าร่วมการประเมิน ITA ท้ังหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะท่ี 2 (พ.ศ. 
2566 - 2570) ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน 
และหน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมิน ITA ท้ังหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป   

 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจ าปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 35 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับท่ี 110 โลก ซึ่งลดลงจากปี 2563 ย่อมสะท้อนให้ได้
เห็นว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคัญยิ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือ
เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปราศจากการทุจริต น าเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลัก
แห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นท่ี ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน จึงให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไป
กับการป้องกันการทุจริต โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
อันจะส่งผลต่อการขับเคล่ือนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ท่ีก าหนดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงาน
ท่ีเข้าร่วมการประเมิน ITA ท้ังหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมท้ังประเทศไทยต้องมี
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน   
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
(1) เพื่อแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลเชียงเค่ียนต่อสาธารณชน  

  (2) เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 
ปราศจากพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียนเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเปิดเผย 
โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(4) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน ท่ีมีประสิทธิภาพ 
เข้มแข็ง และลดการทุจริต 

4. เป้ำหมำย 

 (1) คดีทุจริตของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน ลดลง ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570  
 (2) เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน มีคะแนน ITA เพิ่มขึ้นและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้น
ไป) ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์ ITA) /เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 
คะแนนขึ้นไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีท่ีผ่านเกณฑ์ ITAแล้ว) 

ค่ำเป้ำหมำย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
จ ำนวนคดีทุจริตลดลง 
(ค านวณจากปี 2565) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 

คะแนน ITA 65 คะแนน 70 คะแนน 75 คะแนน 80 คะแนน 85 คะแนน 
 
5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 

(1) ผู้บริหารเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน ได้แสดงเจตจ านงสุจริตต่อสาธารณชน  
  (2) เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน มีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ  

(3) เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน มีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้  

(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
(5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน ท่ีมีประสิทธิภาพ 

เข้มแข็ง และลดการทุจริต 
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ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงเราย 

ส่วนท่ี 2 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบำลต ำบลเชียงเคี่ยน 

เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วย      
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจ านวน 35 โครงการ ดังนี้  

 
มิติ 

 
ภำรกิจตำมมิติ 

 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
1. การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การเสริมสร้าง
จิตส า นึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการการเมือง
ฝ่ า ย บ ริ ห า ร 
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถ่ิน และ
ฝ่ายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

1) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 
2) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน” 
3) โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาล
ต าบลเชียงเคี่ยน 
4) โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลเพ่ือป้องกันการทุจริต 
5) โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรเทศบาลบาลต าบลเชียงเคี่ยนเพ่ือเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
6) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

3,000 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

3,000 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

3,000 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

3,000 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

3,000 
 
 
- 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 
มิติ 

 
ภำรกิจตำมมิติ 

 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
 1.2 การเสริมสร้าง

จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 

7) โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
8) โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
 

- 
 
- 
 

 

- 
 
- 

 

- 
 
- 

 

- 
 
- 
 

 

- 
 
- 

 

 

 1.3 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

9) โครงการสร้างภูมิคุ้ มกันทางสังคมให้ เด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 
10) โครงการประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต 
11) โครงการโรงเรียนเปี่ยมคุณธรรม 
 

- 
 

2,000 
- 

- 
 

2,000 
- 

- 
 

2,000 
- 

- 
 

2,000 
- 

- 
 

2,000 
- 

 

มิติที่ 1 รวม จ านวน 10  โครงการ  1 มาตรการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  
2. การบริหาร
ราชการด้วยความ
โปร่งใส 

2.1 การเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 

12) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
13) มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับ
ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลต าบล
เชียงเคี่ยน 

- 
 
- 

 

- 
 
- 

 

- 
 
- 

 

- 
 
- 

 

- 
 
- 

 

 

 2.2 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

14) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ ในการน าหลั ก
คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล
ต าบลเชียงเคี่ยนด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
15) มาตรการ NO Gift Policy 
16) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 

- 
 
 
 
- 
- 
 

- 
 
 
 
- 
- 
 

- 
 
 
 
- 
- 
 

- 
 
 
 
- 
- 
 

- 
 
 
 
- 
- 
 

 



  

 
๗ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 
มิติ 

 
ภำรกิจตำมมิติ 

 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
17) ม าตรก ารก ารส ร้ า งค วาม โป ร่ ง ใส ใน การ
บริหารงานบุคคล 
18) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 
19) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
20) มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
 

- 
 
- 
 
- 
- 
 
 

- 
 
- 
 
- 
- 
 
 

- 
 
- 
 
- 
- 
 
 

- 
 
- 
 
- 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
- 

 

 2.3 มาตรการลดการ
ใช้ ดุ ล พิ นิ จ ใน ก า ร
ปฏิบัติงาน 

21) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล” 
22) กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน” 

23) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของเทศบาลต าบล
เชียงเคี่ยน 
24) มาตรการกระจายอ านาจของเทศบาลต าบลเชียง
เคี่ยน 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 

มิติที่ 2 รวม จ านวน  2 กิจกรรม 11 มาตรการ - - - - -  

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

25) โครงการจัดเวทีประชาคม 
26) ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารกิจการของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 
27) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 

10,000 
- 
 
- 

10,000 
- 
 
- 

10,000 
- 

 
- 

10,000 
- 

 
- 

10,000 
- 
 
- 

 
 
 

 



  

 
๘ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 
มิติ 

 
ภำรกิจตำมมิติ 

 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
 3.2 การรับฟังความ

คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

28) มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 
 

- - - - -  

 3.3 ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 
 

29) กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
30) กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 

- 
- 

 

- 
- 
 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

 

มิติที่ 3 รวม จ านวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม 1 มาตรการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  
4. การยกระดับ
กลไกการ
ตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยง
การทุจริต 

31) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 
32) มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ
เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 
 

- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 

 

 4.2 การส่งเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถ่ิน 
 

33) ส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่
เก่ียวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
 
 
 

- - - - -  



  

 
๙ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 
มิติ 

 
ภำรกิจตำมมิติ 

 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
 4.3 มาตรการจัดการ

เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 

34) มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลต าบลเชียง
เคี่ยน 
 
35) มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตของเทศบาลต าบลเชียง
เคี่ยน 
 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 

มิติที่ 4 รวม จ านวน  1 โครงการ 1 กิจกรรม 3 มาตรการ - - - - -  
รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 13 โครงกำร 5 กิจกรรม 16 มำตรกำร 15,000  15,000  15,000  15,000 15,000   

 
 
 

  
 



 
๑๐ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570)  
ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงเราย 

ส่วนท่ี 3  
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 
มิติที่ 1 กำรสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต 

 
1.1 กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถ่ิน และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 

1.1.1 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ และกำร
ประพฤติตนตำมประมวลจริยธรรม 

 
ล ำดับที่ 1 

 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำนให้แก่บุคลำกรในสังกัดเทศบำลต ำบลเชียงเคี่ยน ผู้บริหำรและสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเชียง
เคี่ยน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 เทศบาลต าบลเชียงเค่ียนจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน ผู้บริหารและสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน เพื่อให้การบริหารงาน และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกีย่วกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารราชการ 
 3) เพื่อให้เทศบาลต าบลเชียงเค่ียนบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท าโครงการ/แผนงานและขออนุมัติด าเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร  
 2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
ส าหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 



  

 
๑๑ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องส าหรับบุคลากร 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น เว็บไซต์ ส่ือสังคมออนไลน์  บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เป็นต้น  
 4) ประเมนิผลและสรุปผลการด าเนินการ 
 5) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องส าหรับ
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น เว็บไซต์ ส่ือสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ราย
ไตรมาส) 
 2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๑๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

ล ำดับที่ 2 
 
1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำร “ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมของเทศบำลต ำบลเชียงเคี่ยน” 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ตามท่ีเทศบาลต าบลเชียงเค่ียนได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน โดย
ก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง
แห่งการกระท า นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้
ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ีและไม่กระท าการอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 
ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้
เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาล
ต าบลเชียงเค่ียนจึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลเชียง
เค่ียน” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 
 2) เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ท้ังในระดับองค์กร ระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3) เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 4) เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคม ตามล าดับ 
 5) เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น รวมท้ัง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างท่ัวไป  
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
 2) ก าหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมส าหรับบุคคลในองค์กรและ
สาธารณชน 



  

 
๑๓ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามแนวทางและรูปแบบท่ีก าหนด 
 4) ด าเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ ตามแนวทางและรูปแบบท่ีก าหนด 
 5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการท่ัวไปแก่สาธารณชน
ให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง 
ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็น
ข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบท่ีก าหนด) 
 6) ประเมินและติดตามผลการด าเนินการ 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
  2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างท่ัวไป มีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล)  
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล
เชียงเค่ียน ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
๑๔ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

1.1.2 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรยึดม่ันผลประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์
ส่วนตน ที่จะไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
ล ำดับที่ 3 

 
1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบำลต ำบลเชียงเคี่ยน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นส่ิงผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลเชียงเค่ียนจึงได้ด าเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบล
เชียงเค่ียน เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 2) เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานท่ีสุจริตโปร่ง ใสของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ
เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
 3) เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียนมีจิตส านึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 พนักงานของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน  
5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 1) จัดต้ังคณะท างาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของต าแหน่งต่างๆ 
 2) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดท า
ร่างคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3) จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแนว
ทางการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดท าคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 5) จัดประชุมเพื่อให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน 



  

 
๑๕ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
และสาธารณะชนให้รับทราบ 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดและกองคลัง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) พนักงานของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อยละ 80 
ของจ านวนพนักงานฯ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้) 

2) มีคู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 ชุด  
3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย 2 ช่องทาง 

(เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หนังสือเวียน) 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียนมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
๑๖ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

1.1.2 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมควำมซ่ือสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 

ล ำดับที่ 4 
 
1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลเพื่อปอ้งกันกำรทุจริต 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมท้ังเป็นการเสริมสร้างจิตส านึก
ในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกท้ัง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันท่ีเป็นปัญหาเรื้อรัง
ท่ีมีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตอย่างจริงจัง เพื่อท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในท่ีสุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาล
ไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชา
สังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมท้ังปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปล่ียนแปลง
ค่านิยมไปในทิศทางท่ีไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน  
 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียนจึงจัดท าโครงการส่งเสริมการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรร
มาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียนมีความรู้ความเข้าใจและให้
ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) และมีค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต 
 3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน มีความรู้ความเข้าใจในหลักและ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน สามารถน าองค์ความรู้หลักธรรมาภิ
บาล ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน  
 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) จัดท าก าหนดการ 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์  



  

 
๑๗ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 5) จัดฝึกอบรมตามก าหนดการ 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
 ไม่ใช่งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน ท่ีเข้ารับการอบรม ผ่าน
การทดสอบความรู้ธรรมาภิบาล ร้อยละ 90 (ทดสอบความรู้ผ่านระบบทดสอบความรู้ธรรมาภิบาลออนไลน์ 
https://ggde.nacc.go.th) 
 ผลลัพธ์   
 1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน น าหลัก ธรรมาภิบาล
มาปรับใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน ร่วมต่อต้านการทุจริต 
(ส ารวจโดยแบบประเมินติดตามผล) 
 3) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน น าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๑๘ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

ล ำดับที่ 5 
 
1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรฝึกอบรมกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อ
เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
2. หลักกำรและเหตุผล  
 การด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะน าไปสู่การท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และความส าเร็จขององค์กร
อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  

เทศบาลต าบลเชียงเค่ียนจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากร
ตระหนักในการเป็นข้าราชการท่ีมีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นล าดับท่ีดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม 
ยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม อันจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมท้ังสร้างจิตส านึกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมในการท างานอันจะน าไปสู่การท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และความส าเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน จึงได้
ก าหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
3. วัตถุประสงค์  

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าหลักคุณธรรม จริยธรรม
มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข  

2) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เจ้าหน้าท่ี บุคลากรของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) ก าหนดรูปแบบ ก าหนดการ และหัวข้อการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
 5) ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการท่ีก าหนด 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 
 7) เผยแพร่การด าเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
 งบประมาณ 3,000 บาท       
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล 
 



  

 
๑๙ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจ านวน 1 ครั้ง 
2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและ

การปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 บุคลากรน าหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรสุจริตในหน่วยงาน (ส ารวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๒๐ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

ล ำดับที่ 6 
 
1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต 

ดังนั้น เทศบาลต าบลเชียงเค่ียนจึงได้ก าหนดด าเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริตขึ้น เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียนมีความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต สอดส่อง
เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการกระท าการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะน าไปสู่การเป็นองค์กรท่ีปลอดทุจริตใน
ท่ีสุด 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
 2) เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ท่ัวไป เฝ้าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานท่ัวไป ของ
เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน  
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท าโครงการและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ 
 2) ประสานบุคคลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อก าหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล 
 3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต  
 4) น าข้อมูลท่ีได้มาจัดท าเป็นส่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรูปแบบท่ีก าหนด (เช่น แผนพับ จดหมาย
ข่าว วีดทัีศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) 
 5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางและช่องทางท่ีก าหนด 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผดิชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
 
 



  

 
๒๑ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
 1) มีการเผยแพร่ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตจ านวนอย่างน้อย 5 เรื่องขึ้นไป 
 2) คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานท่ัวไป มี
ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานท่ัวไป เฝ้า
ระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๒๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถ่ิน 
 
 1.2.1 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

ล ำดับที ่7 

1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบ
หลายปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาท่ีประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม 

จากสถานการณ์ข้างต้น จ าเป็นท่ีหน่วยงานภาครัฐต้องเร่งปลูกฝังองค์ความรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมท้ังให้ตระหนักถึงผลกระทบ
จากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีเกี่ยวข้องกับหลายมิติ ท้ังมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารท่ีส า คัญ
สะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารท่ีด้อยพัฒนา 

ดังนั้น เทศบาลต าบลเชียงเค่ียนจึงได้จัดท าโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน ร่วม
ปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ท าให้เกิดเป็นค่านิยมท่ีจะไม่ยอมรับการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมได้ 
 2) เพื่อสร้างจิตส านึกให้ประชาชนร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนร่วม 
 3) เพื่อสร้างจิตส านึกให้ประชาชนรักษาสาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภคของชุมชน 
 4) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน  
 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) ก าหนดรูปแบบ/แนวทาง/ก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร, เชิญกลุ่มเป้าหมาย 
 5) ด าเนินการตามรูปแบบ/ก าหนดการ ท่ีก าหนดไว้ 



  

 
๒๓ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 6) ประเมินและติดตามผลการด าเนินการ 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  

1) มีการจัดอบรมให้กับประชาชน จ านวน 1 ครั้ง 
2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนร่วมได้ร้อยละ 80 ของ

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
3) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน

ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 ผลลัพธ์ 

1) ประชาชนร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนร่วม และสาธารณประโยชน์ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน
ติดตามผล) 

2) ประชาชนมีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน (ส ารวจโดยใช้
แบบประเมินติดตามผล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๒๔ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

1.2.2 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในควำมซ่ือสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

ล ำดับที่ 8 
 
1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมต่อต้ำนกำรทุจริต 
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาท่ัวท้ัง
ประเทศ ท้ังนี้ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ตลอดจนหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และในการปฏิบัติหน้าท่ีนั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
 รวมท้ัง แผนการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนด      
กลยุทธ์ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังท่ีมุ่งเน้นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต 
รวมถึงสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพื่อต่อต้านการทุจริต โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และ
ผู้ปกครอง 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน จึงให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตโดยเริ่มจากการสร้าง
จิตส านึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดท าโครงการเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม ให้มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการต่อต้านการทุจริต รวมท้ังรณรงค์ให้
ประชาชนจากทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริม และสร้างจิตส านึกให้ตระหนักถึงการสร้างค่านิยมและการเฝ้าระวังต่อต้านการทุจริต
ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน 
 2) เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 3) เพื่อประชาสัมพันธ์บุคคลล าดับท่ีดีด ารงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสู่องค์กรหรือบุคคลภายนอก 
 4) เพื่อเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ันไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดหาข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต 
 2) จัดท าส่ือในรูปแบบตามช่องทางท่ีก าหนดไว้ 
 3) เผยแพร่ให้ประชาชน รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ภายในเขตพื้นท่ี 
 4) จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีต่างๆ  



  

 
๒๕ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 5) ประเมินติดตามผลการด าเนินการ 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) เผยแพร่ส่ือการสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
 2) มีการรณรงค์ในสถานศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาล ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 
 ผลลัพธ์ 
 1) เด็ก เยาวชน และประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนัก
ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
 2) ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ (ส ารวจจากรายช่ือเครือข่ายต่อต้านการทุจริต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๒๖ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 
1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 
 1.3.1 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในควำมซ่ือสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

 
ล ำดับที่ 9 

 
1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและเยำวชนเทศบำลต ำบลเชียงเคี่ยน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 

การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาท่ีท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาท่ีสะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าท่ีในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) 
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต้องการ
พัฒนาคนไทยให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริม
การด าเนินงานและจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  

เทศบาลต าบลเชียงเค่ียนพิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมท่ีถูกต้องซึ่ง
จะเป็นรากฐานท่ีส าคัญ ท่ีท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไข
ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันท่ีได้ผลท่ีสุด  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 2) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
 3) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เด็กและเยาวชนในเขตพื้นท่ีของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน  
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2) แต่งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 3) ด าเนินการตามโครงการ 
 4) สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
 5) รายงานผลการด าเนินการ 



  

 
๒๗ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองการศึกษา 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) เด็กและเยาวชนของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียนได้รับการฝึกอบรม 
 2) เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้  สามารถแยกแยะถูก ผิด ช่ัว ดี สามารถน าความรู้
ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบ
ประเมินผล/แบบทดสอบ)  
 ผลลัพธ์ 
 1) เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 2) เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 3) เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๒๘ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

ล ำดับที่ 10 
 
1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรประกวดค ำขวัญต่อต้ำนกำรทุจริต 
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 

ปัจจุบันประชาชนจ านวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องท่ียอมรับได้หากตนเอง
ได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน 
หากปล่อยให้ค่านิยมท่ีไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทย
และส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต้องการพัฒนาคนไทย
ให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดค า
ขวัญต่อต้านการทุจริตขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนต่ืนตัวเห็นความส าคัญหันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์
รัปชันท่ีเกิดขึ้นและพร้อมท่ีจะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และ
เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 2) เพื่อเสริมสร้างค่านิยมท่ีถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท า
ความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 3) เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง
ภาษาท่ีส่ือถึงการต่อต้านการทุจริต 
 4) เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน  
5. วิธีด ำเนินงำน 
 1) เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 2) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการประกวด 
 3) ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งค าขวัญเข้าประกวด 
 4) ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 5) ท าพิธีมอบรางวัล  
 6) ติดตามประเมินผลการด าเนินการ 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
 



  

 
๒๙ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ 2,000 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ได้ค าขวัญต่อต้านการทุจริต ตามจ านวนค าขวัญท่ีผ่านการคัดเลือก  
 ผลลัพธ์ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ต่ืนตัวเห็นความส าคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันท่ี
เกิดขึ้นและพร้อมท่ีจะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประกวด (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๓๐ 
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 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

1.3.2 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักให้มีจิตสำธำรณะ และรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 

ล ำดับที่ 11 
 
1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรโรงเรียนเปี่ยมคุณธรรม 
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ท่ีก าหนดให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์
ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
มีศาสนาท่ีตนนับถือเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจ มาตรา 41 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิ จัด
การศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความพร้อมความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น 
 เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับเด็กและเยาวชนเป็นพลังท่ีส าคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงได้ด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านจิตใจ 
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา อันเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนท่ีดี 
ให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” ซึ่งเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม 
ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลกน าพาชีวิตสู่ความส าเร็จ เพื่อเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชาติในท่ีสุด  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
 2) เพื่อให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีเมตตา กรุณาเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และ
เสียสละเพื่อส่วนรวม 
 3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 4) เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาของเทศบาลในการต่อต้าน
การทุจริต 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 นักเรียน ช้ันอนุบาล-ประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน  
5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 1) จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานในการจัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมหลักสูตรต้าน
ทุจริตในโรงเรียน 
 2) จัดประชุมคณะท างานในการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการด าเนินงานในการเตรียมความ
พร้อม เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 3) ด าเนินการขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามระเบียบฯ การใช้งบประมาณและพัสดุ
ของสถานศึกษา 
 4) จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และสถานท่ีในการจัดโครงการ 



  

 
๓๑ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 5) ด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม 
 6) สรุปติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 ปีงบประมาณ 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
        นักเรียนช้ันอนุบาล – ประถมศึกษา ได้รับการอบรมหลักสูตรตามโครงการ ร้อยละ 100 
 ผลลัพธ์ 
         1) จ านวนนักเรียนต้ังแต่ระดับอนุบาล – ประถมศึกษา น าความรู้ด้านหลักธรรมมาปฏิบัติและ
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/แบบสอบถาม
ครู) 
         2) เด็ก นักเรียน ได้ซึมซับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนาไปใช้ด าเนิน
ชีวิต ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/แบบบันทึก
ความดี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๓๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรด้วยควำมโปร่งใส 
 
2.1 กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2.1.1 กำรเปิดเผยข้อมูลกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำน 

ล ำดับที่ 12 
 
1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรปรับปรุงและพัฒนำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นส่ิงจ าเป็น เพื่อท่ีประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน จึงได้มี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร
ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในส่ือต่างๆ ของหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
 2) เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
 3) เพื่อจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าท่ีต่อสาธารณชน 
 4) เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล
เชียงเค่ียน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย  
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดต้ังคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  เพื่อด าเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    
 2) แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 3) จัดต้ังหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังมี
การแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานและส่ืออื่น ๆ 
 5) จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน เพื่อเผยแพร่
ต่อสาธารณชน ผ่านส่ือช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ าเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง 
การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ข้อบังคับท่ีก าหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
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 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 6) จัดให้มีช่องทางการส่ือสารเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ท่ีจะติดต่อสอบถาม
หรือขอข้อมูล หรือรับฟังค าติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ เช่น  
  - มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะท่ีมีเจ้าหน้าท่ีให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาท าการ  
  - แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการท่ีจะติดต่อ
สอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น  
  - มีช่องทางการส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดต้ังศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความ
คิดเห็น การประชุมรับฟังความคิดเห็น ส่ือสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น  
 7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป 
 9) จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมท้ังข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอ
ผู้บริหาร6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ 20,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีจ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง 
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน ให้มี

ข้อมูลท่ีครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบส ารวจ

ความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

 
๓๔ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 2.1.2 กำรเปิดเผยข้อมูลและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

ล ำดับที่ 13 
 
1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ และก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะของ
เทศบำลต ำบลเชียงเคี่ยน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลเชียงเค่ียนมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และ
การใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การท่ีเทศบาลต าบลเชียง
เค่ียนจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียนได้ จึงได้จัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการ
ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับท่ีก าหนดไว้รวมท้ังจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดไว้   เช่น 
ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ     
จัดจ้าง ฯลฯ 
 2) เพื่อก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนด  

3) เพื่อก ากับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

4) เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ส านัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ในเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดต้ังคณะท างานจัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 

2) ประชุมคณะท างานฯ  
2.1) ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อก ากับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ

เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้
เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่ือออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และช่องทางท่ี
หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 



  

 
๓๕ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

  2.1.1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูล
ผู้บริหาร อ านาจหน้าท่ี แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ข่าว
ประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  

2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน  รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ E – Service  

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการ
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

2.2) ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานท่ีให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน  

3) ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 

4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาล
ต าบลเชียงเค่ียนให้ผู้บริหารทราบ 
 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและส่ือออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และช่องทางท่ีหลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

   - ข้อมูลพื้นฐาน 
   - การบริหารงาน 
   - การบริหารเงินงบประมาณ 



  

 
๓๖ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   - การส่งเสริมความโปร่งใส 
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดไว้   

 3) ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนด  

4) ก ากับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๓๗ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

2.2 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
 2.2.1 กำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำรปฏิบัติหน้ำทีแ่ละบริหำรงำนด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต เป็นไป
ตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร 

 
ล ำดับที่ 14 

 
1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำรน ำหลักคุณธรรมมำใช้ในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร
เทศบำลต ำบลเชียงเคี่ยนด้วยกำรจัดท ำแผนปฏบิัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำม
โปร่งใส 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลเชียงเค่ียนเล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกท่ีส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต รวมท้ัง
ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นท่ีจะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จึงได้มีการด าเนินการจัดท ามาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารเทศบาลต าบลเชียงเค่ียนด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส  
3. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลเชียงเค่ียนแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ใน
การบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

2) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียนสู่การรับรู้ของสาธารณชน  

3) เพื่อขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาล
ต าบลเชียงเค่ียน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
 2) ประชาชน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ 
 2) ก าหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
 3) จัดท าประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร 
 4) ผู้บริหารก าหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนาหนว่ยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตฯ 
 4) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ช่องทาง ท่ีก าหนด 
 5) จัดต้ังคณะท างานเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 6) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  



  

 
๓๘ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบท่ีก าหนด 
 8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 10) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
 2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
 3) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลเชียง
เค่ียน พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ ์
 เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๓๙ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 2.2.2 กำรจัดท ำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
 

ล ำดับที่ 15 
 
1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำร NO Gift Policy 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อน าไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 
 อีกท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้ก าหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา 
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

เทศบาลต าบลเชียงเค่ียนเล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นท่ีจะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดท ามาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพื่อหลีกเล่ียงการ
กระท าอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีซึ่งน าไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
2) เพื่อแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลต าบล

เชียงเค่ียนวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดท ามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให”้ 
 2) จัดท าประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการด าเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
 3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy  
 4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยท่ัวกัน 
 5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 
 



  

 
๔๐ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จ านวน 1 ฉบับ 
2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียนด าเนินการตาม

แนวทาง NO Gift Policy จ านวนร้อยละ 100 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบส ารวจ) 
 ผลลัพธ ์
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เรื่องสินบน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๔๑ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

ล ำดับที่ 16 
 
1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของเทศบำลต ำบลเชียงเคี่ยน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญในการด าเนินการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน โดยการจัดท า “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน” เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ี
ด้วยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  
3. วัตถุประสงค ์

เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
  1) จัดต้ังคณะท างานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  
 2) ประชุมคณะท างานฯ เพื่อด าเนินการ ดังนี ้
  2.1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (ITA) 
  2.2) จัดท ามาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดย
ต้องมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น  
 3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพื่อขับเคล่ือนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซ ต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงช่องทางอื่นๆ 
 4) ประชุมช้ีแจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการมาตรการเพื่อขับเคล่ือนคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
 5) ปฏิบัติตามมาตรการ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
 8) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
 



  

 
๔๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการเพื่อขับเคล่ือนคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
 ผลลัพธ ์
 เทศบาลต าบลเชียงเค่ียนมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๔๓ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

ล ำดับที่ 17 
 
1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล  
2. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มี
อ านาจและหน้าท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้น ต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ 
 การขับเคล่ือนการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานท่ีเป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการท่ีเป็นธรรม ตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ เทศบาลต าบลเชียงเค่ียนจึงได้
จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
 2) เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3) เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 4) เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพได้คนดี 
คนเก่งเข้ามาท างาน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ผู้บริหารก าหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ 
 2) จัดประชุมหน่วยงานช้ีแจงบทบาทอ านาจและหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ 
 3) จัดต้ังคณะท างานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 



  

 
๔๔ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 4) จัดเวทีแลกเปล่ียนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวบรวม
ความเห็นเสนอต่อผู้บริหาร 
 5) คณะท างานพิจารณาก าหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
  - มาตรการป้องกันแนวทางการได้รับการร้องขอ/ส่ังการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ท างาน
ส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ 
  - มาตรการน าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเล่ือน
ขั้น เล่ือนเงินเดือน ของบุคลากร 
  - มาตรการการน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ( ITA) มาใช้ในการ
เล่ือนขั้น เล่ือนเงินเดือน ของบุคลากร 
  - มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งต้ังให้เป็น
พนักงาน 
  - มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร 
  ฯลฯ 
 6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 7) ด าเนินการตามมาตรการ 
 8) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จ านวน 1 มาตรการ 
 ผลลัพธ ์
 - ข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียนลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



  

 
๔๕ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

ล ำดับที่ 18 
 
1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบำลต ำบลเชียงเคี่ยน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์ สูงสุดกับประชาชน
รวมท้ัง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้
ก าหนดการด าเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  
 ท้ังนี้ เทศบาลต าบลเชียงเค่ียนให้ความส าคัญกับการด าเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการด าเนินการท่ี
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดท า “มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน” 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 2) เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3) เพื่อป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
 2) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาล
ต าบลเชียงเค่ียน และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบท่ัวกัน 
 3) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบท่ัวกัน 
 4) ปรับปรุงขั้นตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5) ด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
 6) รายงานผลการด าเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1) มีประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 ฉบับ 
 2) จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
 



  

 
๔๖ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

ล ำดับที่ 19 
 
1. ช่ือโครงกำร  : กิจกรรมกำรใช้บัตรคิวในกำรติดต่อรำชกำร 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ท้ังนี้ การให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมักจะประสบปัญหา
ด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็น
จ านวนมากซึ่งเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่
เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบ มีการแซงคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีถือเป็นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ท้ังผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการ
ให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ี
ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความ
จ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ท้ังนี้ ตาม
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลเชียงเค่ียนจึงได้มุ่งเน้นท่ีจะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการ
ประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มา
รับบริการ 
 2) เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 3) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 4) เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีมิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือ
กระท าการประพฤติ มิชอบต่อต าแหน่งหน้าท่ี อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าท่ี 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท าค าส่ังคณะท างานเพื่อก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการให้บริการ 
 2) ประชุมช้ีแจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 3) จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 4) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามล าดับคิว 
 5) จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 



  

 
๔๗ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 6) สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อน ามาปรับปรุง 
แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ  
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานท่ีให้บริการ 
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ไม่น้อยว่าร้อยละ 80  ของผู้มาขอรับ
บริการ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
 2) การให้บริการเกิดความโปร่งใส ข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าท่ีลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๔๘ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

2.2.3 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
 

ล ำดับที่ 20 
 
1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน ให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการป้องกัน
การทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ด าเนินการจัดท า 
“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570)” เพื่อให้เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน บริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตตามหลัก   ธรร
มาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อยกระดับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
2) เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
  1) จัดต้ังคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2) ประชุมคณะท างานฯ เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต,วิเคราะห์ประเมินความเส่ียงการทุจริต,จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ท่ีก าหนด รวมถึงรายงานการท า
แผนฯแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบ
รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E 
– PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เป็นตน้ 
 4) ประชุมช้ีแจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 7) รายงานผลการด าเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ 
ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. 
http//www.nacc.go.th เป็นต้น 
 8) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 



  

 
๔๙ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลเชียง
เค่ียน พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ ์
 เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๕๐ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

2.3 มำตรกำรลดกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำน 
 2.3.1 จัดท ำข้อตกลงระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยควำมสุจริตภำยใต้กรอบธรรมำภิบำล  

 
ล ำดับที่ 21 

 
1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหลักธรรมำภิบำล” 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินท่ีค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับส่ิงของต่างๆ ท่ี
เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นส่ิงท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นส่ิงท่ียากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นส่ิงส าคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิ ดการ
เปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรร
มาภิบาล” ท่ีก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
เป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรท่ีจะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
 2) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลากรในเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
 2) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 3) ทุกส่วนราชการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นท่ีมี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น 
  - ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
  - ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อแลกเปล่ียนกับการให้บริการตามอ านาจหน้าท่ี 



  

 
๕๑ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

  - ไม่ให้เจ้าหน้าท่ีให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเนื่องจากความสัมพันธ์
ส่วนตัว 
  เป็นต้น 
 โดยก าหนดจัดท าเป็นข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่  
  - ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อ านวยการส านัก/กอง 
  - ผู้อ านวยการส านัก/กอง กับ ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน 
  - ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน กับ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา 
 4) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบและ
อนุมัติ 
 5) ช้ีแจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
 6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส านัก/กอง ของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล 
 ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๕๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

ล ำดับที่ 22 
 
1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรม “กำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลต ำบลเชียงเคี่ยน” 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ีก าหนด 
 เทศบาลต าบลเชียงเค่ียนจึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลง
นามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศบาลต าบลเชียงเค่ียนกับปลัดเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน และ
หัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 
 2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ  
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลากรภายในเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด และรับส่ิงจูงใจตามระดับผลงาน 
โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้
ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1.1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
1.2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
1.3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
1.4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  1.5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 



  

 
๕๓ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

1.6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 2) ช้ีแจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด 
เป็นต้น 
  - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
 4) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัด เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวช้ีวัดท่ีก าหนด 
 5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 6) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 7) รายงานผลการด าเนินงาน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส านัก/กอง ของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง 
 ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๕๔ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

2.3.2 มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำรแทน หรือ
กำรด ำเนินกำรอื่นใดของผู้มีอ ำนำจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและ
ประชำชน 

ล ำดับที่ 23 
 
1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรออกค ำสั่งมอบหมำยของเทศบำลต ำบลเชียงเคี่ยน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีต้องท าอีกมากมายใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ท้ังนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร 
ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้มีอ านาจและหน้าท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหาร
กิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหาร
จัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการออกค าส่ังมอบหมายของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3) เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4) เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 



  

 
๕๕ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท าค าส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
ส่ังการ เช่น ค าส่ังมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ 
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วน
ราชการ เป็นต้น 
 2) จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 3) จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีค าส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๕๖ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

ล ำดับที่ 24 
 
1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรกระจำยอ ำนำจของเทศบำลต ำบลเชียงเคี่ยน 
2. หลักกำรและเหตุผล  
 เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะประสบปัญหาด้าน
การอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการ
กระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก 
กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้
รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 
และมาตรา 37 ท่ีก าหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับ
การตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่
สร้างเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการกระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3) เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4) เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ด าเนินการช้ีแจงให้ข้อมูลหน้าท่ีความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
 2) เพิ่มการมอบอ านาจบางเรื่องให้ระดับรองผู้บริหารหรือพนักงานท้องถิ่นในการอนุมัติ อนุญาต  
 3) จัดท าค าส่ังมอบหมายผู้รักษาราชการแทนกรณีไม่อาจปฏิบัติงานได้  
 4) จัดท าค าส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
ส่ังการ เช่น ค าส่ังมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรี
มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้า
ส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
 5) กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดท าบัญชีสรุปการมอบอ านาจแนบท้าย
ค าส่ัง  



  

 
๕๗ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 6) กรณีอ านาจเฉพาะของผู้บริหารไม่สามารถมอบอ านาจได้ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบอ านาจให้ผู้มี
หน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง ให้จัดท าเป็นค าส่ังและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 
 7) จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 8) จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 9) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
 10) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีค าส่ังมอบหมายงาน,มอบอ านาจ,รักษาราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ) 
 2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๕๘ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

มิติที่ 3 กำรส่งเสรมิบทบำทและกำรมสี่วนร่วมของภำคประชำชน 
 
3.1 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 3.1.1 กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดท ำงบประมำณ 
 

ล ำดับที่ 25 
 
1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรจัดเวทีประชำคม 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและเท่า
เทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ 
ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน ด้วยการจัดท า
โครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการ
ตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน โดยเฉพาะการด าเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 
และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพื่อน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนา
ท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินกิจการตาม
อ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
 2) เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน 
 3) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 4) เพื่อน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 6) เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ชุมชน/หมู่บ้าน/ต าบล ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท าค าส่ังมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการจัดเวทีประชาคม 
 2) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วม
ประชุมประชาคม เพื่อก าหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และ
สถานท่ีท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ช้ีน า และครอบคลุมจ านวนประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นท่ี อย่าง
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 



  

 
๕๙ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 3) น าผล/ข้อเสนอต่างๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคล่ือนอย่างเป็น
รูปธรรม ผ่านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 4) ติดตามประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ 10,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นท่ี อย่างเสมอภาค และ
เท่าเทียมกัน   
 ผลลัพธ์  
 1) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
 3) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนท่ีได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๖๐ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

ล ำดับที่ 26 
  
1. ช่ือโครงกำร : ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรกิจกำรของเทศบำลต ำบลเชียงเคี่ยน  
2. หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และ
การใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การท่ีเทศบาลต าบลเชียง
เค่ียน จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน และร่วมด าเนินการโครงการ รวมท้ัง
ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
แกป่ระชาชนต่อไป  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
 2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
 3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
 4) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทท่ีตนในการสนับสนุนการขับเคล่ือนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชาชนในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
         1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ ดังนี้ 
 1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนท่ีมีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจ านวนสัดส่วนท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
ในการบริหารโครงการ/กิจกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
      - การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ  
      - การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
      - การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ 
 1.2) จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.3) เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการปรับปรุง
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.4) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
 1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้ันตอนต่อไป 
 1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 



  

 
๖๑ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 1.7) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นท่ี รวมท้ังประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับวันเวลาและก าหนดการประชุมสภาท้องถิ่น  
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ 2566 - 2570   
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และมี
ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ  
 2) เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน มีการแต่งต้ังภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ผลลัพธ์ 
 เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการด้านต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๖๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

3.1.2 กำรมีส่วนร่วมตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 

ล ำดับที่ 27 
 

1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลต ำบลเชียงเคี่ยน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ 
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อน าผลท่ีได้จากการประเมิน
มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป 
 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคล่ือนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงด าเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเชียง
เค่ียน 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม
ปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 3) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชาชนในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 
 2) จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 3) จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
 4) จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภา     2  คน 
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 
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 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผล
การประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อน าผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข 
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 

3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเชียง
เค่ียน ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

4) ด าเนินการเรื่องอื่นๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน มอบหมาย 
 5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 6) ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
 9) เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทางท่ี
หลากหลาย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่ือออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
 10) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการแต่งต้ังภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
 2) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไข
โครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
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3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 

 3.2.1 มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรด ำเนินกิจกำร ตำมอ ำนำจหน้ำที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพำะกำรด ำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ และ
สุขอนำมัยของประชำชนในทอ้งถ่ิน 

 3.2.2 มีระบบและช่องทำงให้ประชำชนในท้องถ่ินสำมำรถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่ำนช่องทำงที่
หลำกหลำย 

 3.2.3 มีรำยงำนหรือแจ้งเปน็ลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทรำบถึงกำร
ได้รับเร่ือง ระยะเวลำ และผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 

ล ำดับที่ 28 
 

1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบำลต ำบลเชียงเคี่ยน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน เห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์ 
และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการสาธารณะ
และการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โปร่งใส จึงได้จัดท า
มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพื่อก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ
ติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม  
สะดวกและเหมาะสม รวมท้ังจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้
ประชาชนรับทราบอย่างท่ัวถึง 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดต้ังคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน   
 2) ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน  
เพื่อก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3) คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  
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  3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนท่ัวไป 
  - ก าหนดให้มีการจัดต้ัง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้อง เรียนของเทศบาลต าบลเชียง
เค่ียน 
  - ก ากับติดตามให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างท่ัวถึง  
  - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา 
ช่องทางการตดิตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
  - ก าหนดให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  - ก าหนดให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมท้ังมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
  3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
  - จัดท าคู่มือหรือแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการท่ีบุคคลภายนอก
จะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
  - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
  - ก าหนดช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางท่ัวไป เพื่อเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส  
  - จัดท าข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
  - จัดท าข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องท่ีด าเนินการแล้ว
เสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ ฯลฯ  
 4) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
      5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 6) จัดท าฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และก าหนดก าหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไข
ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  
 7) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
 8) คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 
 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 10) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้
ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  



  

 
๖๖ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2) มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และ
กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 4) มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมท้ังมีช่องทาง
ในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 5) มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน ให้สามารถ
ตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการท่ี
ก าหนดไว้ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๖๗ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 
 3.3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 

3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ำยภำคประชำชน/องค์กรชุมชน ในกำรป้องกันตรวจสอบและต่อต้ำน
กำรทุจริต 

ล ำดับที่ 29 
 
1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้ำระวังกำรทุจริต 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวก
พ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมือง
หรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความเส่ือมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งท่ีลดน้อยถอยลง และยัง
มองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติท่ัวไปท่ีได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่
อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมุ่ง
แสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการท่ีจะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดท า
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน 
รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต   
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
 2) ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางส่ือ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการ  
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 2) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน 
 3) ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 4) สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต     
 5) เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
 



  

 
๖๘ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางส่ือ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
 2) มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดขึ้น 
 ผลลัพธ์ 
 การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๖๙ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

3.3.2 บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพือ่ต่อต้ำนกำรทุจริต 
 

ล ำดับที่ 30 
 
1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการท่ีจะป้องกัน และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 
 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน จึงได้จัดท ากิจกรรมบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง
ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป  
 3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริต 
 2) เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง  
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
5. วิธีด ำเนินงำน 
 1) จัดต้ังคณะท างานเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
 2) ก าหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาครัฐวิสาหกิจสถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
 3) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
 4) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคล่ือนตาม
แนวทาง แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 5) สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
 



  

 
๗๐ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต อย่างน้อย 1 เครือข่าย 
ผลลัพธ ์
มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
๗๑ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

มิติที่ 4 กำรยกระดับกลไกกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
4.1 กำรจัดวำงระบบตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

4.1.1 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยใน 
 

ล ำดับที่ 31 
 
1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือส่ังการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ ท่ีทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าท่ี
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายในของหน่วยงานท่ีก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบ 
การควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเส่ียงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 2) เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 3) เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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 4) เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลากรของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
5. วิธีด ำเนินกำร 

1) แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 

2) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 

 (1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
  (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน : ปค.4) 
  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน (รายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
  (4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
 4) น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ท่ีท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และส่ือสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
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ผลลัพธ์ 
 1) ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 
80 ในระดับมาก) 

2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ  ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส 

3) การทุจริตเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน ลดลงร้อยละ 5 
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4.1.2 มีกำรจัดให้มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต  
 

ล ำดับที่ 32 
 
1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตของเทศบำลต ำบลเชียงเคี่ยน 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดตัวชี้วัดไว้
ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - 
CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังได้น าผลการประเมิน ITA 
ไปก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมิน ITA ท้ังหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้
คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป  โดยในระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 
ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 
43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมิน ITA ท้ังหมด (ร้อยละ 
100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้
การปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการ
พัฒนาเพื่อน าไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคัญยิ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ เป็น
หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ท่ี
มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาท่ัวทั้งประเทศ  
 ดังนั้น เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในระดับท้องถิ่นเอง จึงก าหนดด าเนินมาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
เพื่อเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
2) เพื่อป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดข้ึนในเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 หน่วยงานภายในของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน ทุกหน่วยงาน (ส านักงาน,กองงาน,กลุ่มงาน) 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
 2) จัดต้ังคณะท างานเพื่อบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต  
 3) คณะท างานด าเนินการประเมินความเส่ียงการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าท่ี/การด าเนินโครงการท่ี
อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
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 4) คณะท างานด าเนินการจัดท านวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียง
ของการด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต  
 5) ด าเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเส่ียง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเส่ียง ระดับ
ความเส่ียง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเส่ียง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และช่องทางอื่นๆ  
 6) มีการประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจมาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเส่ียงการทุจริต
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเส่ียงการทุจริตอย่าง
เคร่งครัด 
 7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต 
 8) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินความเส่ียงของการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าท่ี/การด าเนินโครงการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต จ านวน 1 ชุด 
 2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการด าเนินการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 
 3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเส่ียง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเส่ียง ระดับความ
เส่ียง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเส่ียง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 ผลลัพธ ์
 เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน ลดลง 
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4.2 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถ่ิน 
4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถ่ินให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่

ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก ำหนดไว้ 
 

ล ำดับที่ 33 
 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎ ระเบียบ และกฎหมำยที่เก่ียวข้องส ำหรับผู้บริหำรและ
สมำชิกสภำท้องถ่ิน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีการด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
อง ค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่น  และท าให้ การแก้ ไขปัญ หาของประชาชนหรือการพัฒ นาท้องถิ่ น  
ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า 
 ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
และแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
รวมท้ังกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นๆท่ี
เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้อง 
 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน ให้มีความพร้อมในองค์
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารราชการ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท าโครงการ/แผนงาน  
 2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องส าหรับ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
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 3) จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดท าก าหนดการ ประสานวิทยากร จัดท าเอกสารประกอบการอบรม 
จัดเตรียมสถานท่ี เชิญกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ  
 4) อบรมให้ความรู้ตามก าหนดการ 
 5) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
 2) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารราชการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน บริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 
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4.3 มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 
 4.3.1 มีแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรต่อเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ล ำดับที่ 34 
 
1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริตเทศบำลต ำบล
เชียงเคี่ยน  
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการ
จัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
 2) เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตของ
หน่วยงาน 
 3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และก าหนดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
 2) ก าหนดกระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียน 
 3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยท่ัวกัน 
 4) ก าหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 5) ก าหนดกระบวนการและขั้นตอนในการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต 
 6) ก าหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 7) ก าหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8) จัดท าคู่มือ/แนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนท่ัวไป 
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  
  (1) วิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน  
  (2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน  
  (3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ และ 
  (4) ระยะเวลาในการด าเนินการ 
และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 9) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 10) จัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต(i30) 
 11) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าท่ี (พิจารณา
จากจ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 
 
 
 
 

 



  

 
๘๐ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียนที่มีประสิทธิภำพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ส ำหรับผู้
ร้องเรียน 

 
ล ำดับที่ 35 

 
1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรจัดให้มีระบบและช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับกำรทุจริตของเทศบำล
ต ำบลเชียงเคี่ยน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ
ต้น ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ด าเนินการจัดท า
มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย ส าหรับบุคลากร
และประชาชน 
 2) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางท่ัวไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
และจัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  2) ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
 3) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยท่ัวกัน 



  

 
๘๑ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 4) ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตท่ีสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยส าหรับ       
ผู้ร้องเรียน 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าท่ี (พิจารณา
จากจ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๘๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
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๘๓ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 
 



  

 
๘๔ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) 
 ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 
 


