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มิติที่ 3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน

ร่วมตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ๓.๑.๑ 

1. มาตรการ : “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”   
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท า
การของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสนจึง
ได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงแสนให้บริการ ณ ส านักงานปลัดเทศบาลโดยมีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่าง
เต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์
ของตนต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  
  3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล
เวียงเชียงแสน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน จ านวน 1 แห่ง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน (ภายในห้องส านักงานปลัดเทศบาล) 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
  6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
  6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูล
ครบตามรายการที่ก าหนด 
  6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 



๓๔ 

 

  6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน 
 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ๓.๑.๒ 

1. มาตรการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจ
หน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

  ดังนั้น เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสนจึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจ
หลักของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสนได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
  3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 
ประเภทขึ้นไป 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 

๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๒) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๓) แผนการด าเนินงาน  ๔) แผนอัตราก าลัง 
๕) แผนการจัดหาพัสดุ  ๖) ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
๗) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ๘) ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
๙) งบแสดงฐานะทางการเงิน ๑๐) รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
๑๑) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 



๓๕ 

 

๑๒) รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
๑๓) ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

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

 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ๓.๑.๓ 

1. มาตรการ : มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน   
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจ
หน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
  ดังนั้น เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสนจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media)
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงแสนได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
  3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
6. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

๑. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน 
๒. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน ที่อยู่ตามชุมชน/หมู่บ้าน 

  ๓. ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
๔. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ า 



๓๖ 

 

๕.จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
๖. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงาน ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว 
๗. หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 

  ๘. ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊คของอปท. 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ๓.๒.๑ 

1. มาตรการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสนเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสนจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาล 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที่ 
4. เป้าหมาย 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน  อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
๖. วิธีด าเนินการ 



๓๗ 

 

  5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ
จ าเป็นและเร่งด่วน 
  5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

 
 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
  ๗.1 ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
  ๗.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0๕3-๗๗๗-0๘๑  
  ๗.3 ทางเว็บไซต์ หรือทางไปรษณีย ์

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน 
  9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ๓.๒.๒ 

๑. มาตรการ : มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
2. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน มีหน้าที่บริการสาธารณะ แก่ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและ
ต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในด้านการบริการสาธารณะ ทั่วถึงเสมอภาคตาม
รัฐธรรมนูญของประเทศไทยการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงบริการ
ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน  
6. วิธีด าเนินการ 



๓๘ 

 

จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ไดแ้ก่ 
- กลอ่งรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน  
- ผ่านเว็บไซต์เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน 
- ผ่าน facebook เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่อง

รอ้งเรียน 
 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ๓.๒.๓ 

1. กิจกรรม : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ   
 

2. หลักการและเหตุผล 
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้อง
ทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
  3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ
มาปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
 

4. เป้าหมายการด าเนินการ 
  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 



๓๙ 

 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดเทศบาล   เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
  10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ๓.๓.๑ 

1. มาตรการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน  
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
  ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสนในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มี
องค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน โดยงานนโยบายและแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสนขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสนและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้
มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสนและ
แผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสนให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม และ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลจ านวน ๑ คณะ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสนบางต าแหน่งในปัจจุบัน
จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสนจึงต้องด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลแทน
กรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่
ก าหนด 
 



๔๐ 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสนมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเวียง
เชียงแสนเพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลและร่างแผนพัฒนาสี่ปีของ
เทศบาลเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสนความต้องการของประชาคมและชุมชนใน
เขตต าบลเวียงเชียงแสน ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ๓.๓.๒ 

๑. มาตรการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามที่เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน ได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบล      
เวียงเชียงแสน อย่างแข็งขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับ
มาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน นั่นคือไดท้ าหน้าที่อย่างถูกตอ้ง 
4. เป้าหมาย 

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๒ หมู่บ้าน 
5. วิธีการด าเนินการ 

5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม ) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบล       
เวียงเชียงแสน  อย่างแข็งขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน ในหลายๆ 
ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ  เช่น เป็นกรรมการเปิดซอง
สอบราคา  เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เป็นกรรมการตรวจ     
การจา้ง ฯลฯ 

5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเขา้ใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือ
เรียนรู้ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
7. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน  
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9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบล

เวียงเชียงแสน   
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนา้ที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ

การด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ๓.๓.๓ 

1. กิจกรรม  : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน  

 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาลว่า
สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือน าผลที่ได้จากการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต่อไป 
  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสนจึงได้จัดท ากิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสนขึ้น 
  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสนมีการขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
  3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสนและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลต าบล   
เวียงเชียงแสน 
  3.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาล 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล     
เวียงเชียงแสน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
  6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
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  6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน(ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 
2558) จ านวน 7 คน ประกอบด้วย 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล    2  คน 
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/เทศบาล)   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
  1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมิน
ให้เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสนทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา 
ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาล 
  3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลส าหรับ
ผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
  4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสนมอบหมาย 
  6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
  6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
  6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของเทศบาล
พร้อมตัวชี้วัด 
  6.9 การติดตามและประเมินผล 
  6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงด าเนินการแก้ไขต่อไป 
 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสนดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 


