แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ.2561 – 2564)

เทศบาลนครเชียงราย
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประกาศเทศบาลนครเชียงราย
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาลนครเชียงราย 4 ปี
(พ.ศ.2561 – 2564)
********************************
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) กาหนดให้หน่วยงาน
ภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยให้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการ 4 ปี
และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยเรื่องการ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริต”
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เทศบาลนครเชียงรายจึงขอแสดงเจตจานง
ในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาลนครเชียงราย 4 ปี
(พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล
นครเชียงราย ดังนั้น เทศบาลนครเชียงรายจึงประกาศใช้
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาลนคร
เชียงราย 4 ปี (พ.ศ.2561– 2564) ต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
(นายวันชัย จงสุทธานามณี)
นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

คานา
ด้วย อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยเกิดปัญหาการทุจริตไม่ว่าจะเป็นในองค์กรของรัฐ
หรือแม้แต่องค์กรภาคเอกชน ทาให้สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่ม
จานวน และสร้างความเสียหายให้กับประเทศมากขึ้น ดังนั้น ในฐานะที่เทศบาลนครเชียงราย เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสาคัญอย่างมากในการสร้างกลไกป้องกันการทุจริตในองค์กร
ของรัฐ โดยอาศัยบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ ปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริต
ที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง และเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต ( Zero Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า มุ่งสู่การ
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน
ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เทศบาลนครเชียงราย
จึงแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561
– 2564) เพื่อ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ดาเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลนครเชียงรายต่อไป
เทศบาลนครเชียงราย
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนา
วิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร ๑
หลักการและเหตุผล
๒
วิสัยทัศน์
๓
พันธกิจ
๓
วัตถุประสงค์การจัดทาแผน
เปูาหมาย
๔
ประโยชน์ของการจัดทาแผน ๔

๓

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 5
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต 8
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน 11
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
13
การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
โครงการลาดับที่ ๑
โครงการลาดับที่ ๒
โครงการลาดับที่ ๓
โครงการลาดับที่ ๔
โครงการลาดับที่ ๕
โครงการลาดับที่ ๖
โครงการลาดับที่ ๗
โครงการลาดับที่ ๘
โครงการลาดับที่ ๙

๒๐
23
25
26
2๙
3๒
3๕
3๘
๔๑

-๖๖รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๑๘
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนาชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาล
นครเชียงราย
2. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้นาชุมชน ซึ่งเป็นบุคลากรสาคัญที่จะขับเคลื่อนชุมชนไปสู่ความ
เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ให้มีความรู้ความสามารถและเกิดทักษะในการบริหารงานในชุมชน เป็นสิ่งจาเป็น อย่างยิ่ง ที่
เทศบาลนครเชียงรายจะต้องมีการพัฒนาและให้ความรู้แก่ผู้นาชุมชน เพื่อให้ผู้นาชุมชนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ตลอดจนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีความตื่นตัวและทันเหตุการณ์เป็นการเตรียมความพร้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และแนวความคิดในการพัฒนาชุมชนให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ดังนั้น การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของกลุ่มผู้นาชุมชนด้วย
การฝึกอบรมให้ความรู้ และ เปิดโลกทัศน์ด้วย ศึกษาดูงานนอกสถานที่ จึงเป็นการเสริมสร้าง องค์ความรู้ และ
ประสบการณ์ต่างๆ ทั้งทางด้านการบริหารจัดการชุมชนให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกับชุมชนอื่นที่มีความเข้มแข็ง
สามารถพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงการนาเอาองค์ความรู้ที่ได้ รับ มา
ประยุกต์ ใช้ใน การดาเนินงานของชุมชน เพื่อให้ผู้นาชุมชน คณะกรรมการชุมชน กลุ่มแกนนาชุมชน และ
ประชาชนได้มีองค์ความรู้ใหม่ๆ มาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม
จึงได้จัดทาโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนาชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้าง กระบวนการ และ องค์ความรู้ ตลอดจน พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน
ผู้นาชุมชน และประชาชนให้มีความรู้ความสามารถ เกิดทักษะในการบริหารงานในชุมชน
2. เพื่อศึกษาดูงานนอกสถานที่ เปิดโลกทัศน์ของคณะกรรมการชุมชน ผู้นาชุมชน และประชาชน
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์จากการศึกษาดูงานพื้นที่ที่ประสพผลสาเร็จ
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
1. คณะกรรมการชุมชน กลุ่มแกนนาชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย
2. คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ณ สถานที่ราชการ หรือสถานที่เอกชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย และการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ในประเทศ

-๖๗6. วิธีดาเนินการ
1. จัดเตรียมข้อมูล/ติดต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง สถานที่อบรม วิทยากร
รถโดยสาร ที่พัก และสถานที่ดูงาน
2. จัดการฝึกอบรมให้ความรู้

แก่กลุ่มเป้าหมาย

3. นากลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ในพื้นที่ต้นแบบ/ตัวอย่าง ที่
ประสบผลสาเร็จ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน
4.
สรุปผลการศึกษาดูงาน และประเมินผลโครงการ และ การติดตามประเมินผลโครงการ โดย
การประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ของโครงการ ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม รอบ 6 เดือนหรือ 1 ปี สรุป
รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนเมษายน – สิงหาคม 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
เบิกจ่ายตามโครงการปีงบประมาณ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
สาหรับโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนาชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย
ตั้งไว้ 5,000,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุม อบรม ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผลงาน
ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึกในการศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้องและจาเป็น สาหรับโครงการนี้ ทั้งนี้ให้รวมถึงการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มแกนนาชุมชนภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมด้วย รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ จานวน
เงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงราย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
: กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด

-๖๘ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีองค์ความรู้ เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน นาความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
และศึกษาดูงานมาปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน
2. ชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการ
พัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.
แกนนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับ
มาการประยุกต์ใช้กับการทางานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม
2. แกนนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถเกิดทักษะในการทางานและการ
ดารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3. แกนนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชนให้ดีขึ้น
4 . ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและพึ่งตนเองได้

-๖๙รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๑๙
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน แกนนาชุมชนและกลุ่ม

องค์กร เครือข่ายในเขตเทศบาลนครเชียงราย
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลนครเชียงราย ได้ดาเนินการจัดตั้งชุมชนขึ้น โดยได้มีการจัดตั้งชุมชนย่อยมาตั้งแต่ปี พ .ศ.
2531 จนถึงปัจจุบันมีชุมชนทั้งหมด 64 ชุมชน รวมทั้งได้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน
จัดตั้ง เป็น กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ อาทิ เช่น กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน กลุ่มเด็ก
เยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพต่างๆ , สภาองค์กรชุมชน , เครือข่ายบ้านมั่นคงฯ , เครือข่ายกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ , เครือข่ายสตรีฯ , เครือข่ายสวัสดิการชุมชน , เครือข่าย OTOP , เครือข่ายกองทุนแม่
ของแผ่นดิน , ชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับ
ผลประโยชน์
ดังนั้น เพื่อ ให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน กลุ่มแกนนาชุมชน รวมทั้ง กลุ่ม องค์กร
และเครือข่ายต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ ได้รับข้อมูลข่าวสาร และข้อราชการต่างๆ ทั้งในส่วนของเทศบาลนคร
เชียงราย และหน่วยงานราชการต่างๆ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง นาไปสู่การปฏิบัติงานตามข้อราชการที่ถูกต้อง
ครบถ้วน รวมทั้งเทศบาลนครเชียงราย สามารถติดตามผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ของชุมชน เพื่อ
กาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม จึงได้จัดทาโครงการ
ประชุมคณะกรรมการชุมชน แกนนาชุมชนและกลุ่ม องค์กร เครือข่ายในเขตเทศบาลนครเชียงราย ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดประชุม ชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจ และหารือข้อราชการของเทศบาล หน่วยงาน
ราชการอื่นๆ รวมทั้งวางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมายภารกิจแก่คณะกรรมการชุมชน แกนนาชุมชน และกลุ่ม
องค์กร เครือข่ายต่างๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการชุมชน แกนนาชุมชน และกลุ่ม องค์กร เครือข่ายต่างๆ ร่วมคิด
ร่วมทา เสนอปัญหาความต้องการ และร่วมกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
3. เพื่อ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและข้อราชการต่างๆ ของคณะกรรมการชุมชน แกนนา
ชุมชน และกลุ่ม องค์กร เครือข่ายต่างๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดประชุมชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจ ในข้อราชการแก่ คณะกรรมการชุมชน แกนนาชุมชน
จานวน 64 ชุมชน และกลุ่ม องค์กร เครือข่ายต่างๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย เดือนละ 1 ครั้ง หรือตาม
ข้อราชการที่จาเป็นเร่งด่วน

-๗๐5. พื้นที่ดาเนินการ
ห้องประชุมสภาเทศบาล,โรงเรียนในสังกัดเทศบาล,ชุมชนในเขตเทศบาล
เอกชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย

, สถานที่ราชการหรือ

6. วิธีดาเนินการ
1. เสนอโครงการขออนุมัติดาเนินการ
2. จัดประชุมชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจ ในข้อราชการแก่ คณะกรรมการชุมชน แกนนาชุมชน
จานวน 64 ชุมชน และกลุ่ม องค์กร เครือข่ายต่างๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย
3. สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการชุมชน แกนนาชุมชน และกลุ่ม องค์กร เครือข่ายต่างๆ ใน
เขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อนาปัญหาและข้อเสนอแนะตามมติที่ประชุมเสนอคณะผู้บริหารงานเทศบาลฯ
ทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม – กันยายน 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
เบิกจ่ายตามโครงการปีงบประมาณ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ สาหรับ
โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน แกนนาชุมชนและกลุ่ม องค์กร เครือข่ายในเขตเทศบาลนครเชียงราย ตั้ง
ไว้ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่า ประชุม อบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ป้ายโครงการ ค่า
เกียรติบัตร ค่าโล่รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 400,000
บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
9.ผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงราย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดโครงการ
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ
: กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด

-๗๑ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ
:
ผู้เข้า ร่วมประชุม ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามข้อสั่งการ ระเบียบข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาที่กาหนด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณะกรรมการชุมชน แกนนาชุมชน และกลุ่ม องค์กร เครือข่ายต่างๆ ในเขตเทศบาลนคร
เชียงราย ได้รับความรู้ มีความเข้าใจที่ชัดเจนในข้อราชการต่างๆ ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามข้อสั่งการ ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการชุมชน แกนนาชุมชน และกลุ่ม องค์กร เครือข่ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วม
คิด ร่วมทา ร่วมรับผลประโยชน์ โดยปัญหาความต้องการของชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายได้รับการแก้ไขตาม
กระบวนการประชารัฐ

-๗๒รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๒๐
โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย
...............................................

๑. ชื่อโครงการ
“โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย”
๒. หลักการและเหตุผล
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นเรื่องสาคัญที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องทาตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจาเป็นต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันไม่ได้มีหน้าที่ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น
โดยต้องเป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้ประชาคมท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น ดังนั้น แผนพัฒนาจึงมีความสาคัญยิ่งในการกาหนดทิศทางในการพัฒนา
ด้านต่างๆ เนื่องจากแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือสาคัญสาหรับนักบริหารที่ต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางในการดาเนินงานให้มีความชัดเจน โปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
เทศบาลนครเชียงราย ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่ให้ความสาคัญกับการจัดทา
แผนพัฒนา ซึ่งเป็นกรอบในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลและเพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลนคร
เชียงรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๒ (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการพัฒนาตรงตามปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
เทศบาลนครเชียงรายจึงได้จัดทา “โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย ” ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารงานของเทศบาลนครเชียงรายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่าในเชิง
งบประมาณและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เทศบาลนครเชียงรายมีแนวทางในการบริหารงานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม
๒. เพื่อเป็นการแปลงนโยบายผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติ
๓. เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ในการกาหนดรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาต่างๆ
ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมบรรจุในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี และสามารถนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับ
งบประมาณ

-๗๓-

๔. เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
๕. เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาใน
ระดับประเทศ กลุ่มจังหวัด จังหวัด ตามลาดับ
๔. เป้าหมาย
๑. แก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลนคร
เชียงราย
๒. การจัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอเมืองเชียงราย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการสาหรับจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองเชียงราย ในฐานะที่เทศบาลนครเชียงราย
เป็นศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอเมืองเชียงราย
๔. จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลนครเชียงราย
๕. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย
๕. วิธีดาเนินการ
๑. การ
นครเชียงราย

เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาล

๑.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๑.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
๑.๓ ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
๒. การจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงรายรวบรวม
แผนงานโครงการพัฒนาของเทศบาลนครเชียงราย หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย

-๗๔๒.๒ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครเชียงรายพิจารณาร่างแผนการดาเนินงานแล้ว
เสนอผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงาน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายทราบโดยทั่วกันและต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
๓. จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอเมืองเชียงราย ในฐานะศูนย์
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอเมืองเชียงราย
๓.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองเชียงรายเสนอโครงการที่เกิน
ศักยภาพหรือโครงการเพื่อการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอ เพื่อพิจารณากลั่นกรองและบูรณาการโครงการที่เกินศักยภาพหรือโครงการเพื่อ
การประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองเชียงราย
๓.๒ จัดส่งโครงการที่เกินศักยภาพหรือโครงการเพื่อการประสานแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
๖. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

- เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๗. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝุายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
๘. งบประมาณ
ตั้งไว้จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
๑. แก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑

- ๒๕๖๔) เทศบาลนครเชียงราย

๒. จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. จัดทาเอกสารโครงการที่เกินศักยภาพหรือโครงการเพื่อการประสานแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองเชียงราย
๔. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย กรณีผู้ดารงตาแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ดารงตาแหน่งกรรมการผู้แทนประชาคมท้องถิ่น

-๗๕๙. การติดตามประเมินผล
การนาโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) มากาหนดไว้ใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของโครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนาฯ ทั้งหมด
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เทศบาลนครเชียงรายมีแนวทางในการบริหารงานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม
๒. การแปลงนโยบายของผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. แผนงาน/โครงการพัฒนาต่างๆ ของเทศบาลนครเชียงรายมีความพร้อมในรายละเอียดที่
สามารถนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
๔. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
๕. แผนพัฒนาเทศบาลมีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับประเทศ
กลุ่มจังหวัด จังหวัด ตามลาดับ

-๗๖รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๒๑
โครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้ / ทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลนครเชียงราย ประจาปีงบประมาณ 2560
เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์และศักยภาพด้านการบริหารจัดการเมือง
และการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น
................................
ชื่อโครงการ
โครงการ ฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้ / ทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาล นครเชียงราย ประจาปีงบประมาณ 2560 เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์และ
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการเมือง และการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 การกาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้
เทศบาลมีอานาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วย
ตนเอง เทศบาลนครเชียงรายในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมี จัดการบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชน โดย มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาเมืองให้มีความเจริญในทุกๆ ด้าน ดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะมูลฝอยภายในเมืองที่ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและแหล่งท่องเที่ยว
ท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้มูลค่าสูงให้ท้องถิ่นอีกด้วย
การดาเนินงานในการพัฒนาเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ ขยะ
ภายในเมือง รวมถึงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้เกิดมูลค่าและคงคุณค่าไว้ซึ่งอัตลักษณ์เมือง ตามนโยบายของ
รัฐบาล คณะผู้บริหารเทศบาลและภารกิจข้างต้น จึงต้องอาศัยทั้งกระบวนการบริหารจัดการที่ดี ควบคู่กับวิสัยทัศน์
และสมรรถนะของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและ บุคลากรในหน่วยงานเป็นสาคัญเทศบาลนคร
เชียงรายได้เล็งเห็นความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
ทั้งในส่วนของผู้บริหารและพนักงาน
ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาล ผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และเดินทางไปศึกษาดู
งานเพื่อเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร และกระบวนการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว โดยร่วมรับฟังประสบการณ์ของหน่วยงานอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้
พัฒนาทักษะในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร
ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการ
บริหารงานและปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดีต่อการทางาน สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่รับผิดชอบพร้อมทั้งเกิด
มุมมองและวิสัยทัศน์ใหม่ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลนครเชียงราย อันจะ
นาไปสู่การบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการประชาชนและ
นักท่องเที่ยว มีการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ที่หลากหลายสามารถนาเอาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา
ดูงานไปต่อยอดพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงาน
เทศบาลนครเชียงราย ได้จัดทาโครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้ / ทัศนศึกษาดูงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาล นครเชียงราย ณ จังหวัดเชียงราย
จังหวัดสงขลา แล ะจังหวัด สตูล เพื่อ นาความรู้จากการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน มาพัฒนาวิสัยทัศน์และศักยภาพ
ด้านการบริหารจัดการเมือง การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- ๗๗ วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ ประสบการณ์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความสาคัญต่าง ๆ ด้านการบริหารจัดการเมือง การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนาความรู้จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานมาพัฒนา
วิสัยทัศน์และศักยภาพด้านการบริหารจัดการเมือง การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
ผู้บริหาร

ท้องถิ่น ที่ปรึกษา เลขานุการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

วิธีการดาเนินการ
๑. ดาเนินงานรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาเสนอโครงการต่อผู้บริหารเห็นชอบอนุมัติ
โครงการ
๒. ติดต่อวิทยากร เตรียมการฝึกอบรมก่อนศึกษาดูงาน และประสานงานหน่วยงานหรือสถานที่
ทัศนศึกษาดูงานที่เหมาะสม
3. ดาเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ก่อนศึกษาดูงาน ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
๕. เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถานที่ที่กาหนด
๖. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
การประเมินโครงการ
ประเมินโดยใช้แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ หลังการฝึกอบรม
ระยะเวลาดาเนินการ
เดือน
มกราคม ๒๕60
สถานที่ดาเนินโครงการ
อบรมให้ความรู้ในจังหวัดเชียงราย และศึกษาดูงานเทศบาลหรือส่วนราชการและเอกชนที่
เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการด้านต่างๆ
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙ สานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป
(๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่วไป(๐๐๑๑๑) หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (โครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้ / ทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลนครเชียงราย) งบประมาณตั้งไว้
2,๐๐,๐๐๐.- บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานธุรการ ฝุายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงราย

-๗๘ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ ประสบการณ์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความสาคัญต่าง ๆ ด้านการบริหารจัดการเมือง การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนาความรู้จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานมาพัฒนา
วิสัยทัศน์และศักยภาพด้านการบริหารจัดการเมือง การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาคผนวก

ประกาศเจตจานงเทศบาลนครเชียงราย
เรื่อง การบริหารงานด้วยความสุจริต ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๖๐ ๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและ
ตอบสนองความต้องการ พร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น
เทศบาลนครเชียงราย จึงได้กาหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐาน ตาม
แนวทางการปฏิบัติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้กาหนดค่านิยมสาหรับข้าราชการและบุคลากรของ
องค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนาหน่วยงานให้ดาเนินงานตาม
ภารกิจด้วยความโปร่งใสบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุ
เจตนารมณ์ ดังกล่าว จึงกาหนดแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายถือปฏิบัติและดาเนินการ
ดังนี้
๑.
เทศบาลนครเชียงรายจะบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่ง
ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
๒.
บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายต้องยึดค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด
ใฝ่หาความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและ
ดาเนินชีวิต
๓.
ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จะต้องส่งเสริมให้การดาเนินการเกิดความโปร่งใสในทุก
ขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดาเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
๔.
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์
ผ่านศูนย์ดารงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
๕.
กรณีพบการทุจริตจะดาเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวันชัย จงสุทธานามณี)
นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

