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คํานํา
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอระบบเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม ความมั่นคง ตลอดจนภาพลักษณและความนาเชื่อถือของประเทศ ซึ่งผลกระทบดังกลาว
สงผลตอเนื่องทําใหประชาสังคมมีความคาดหวังตอกระบวนการตางๆ ของภาครัฐ ที่จะแกไขปญหาและ
ดําเนินการใดๆ ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ ซึ่งตามคําสั่งคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ไดกําหนดใหทุก
สวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
และสงเสริมการมีสวนรว มจากทุก ภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อ สกั ดกั้ นมิใหเกิ ดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบาย
ของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการ
แผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบาย
สําคัญของรัฐบาล ทั้งเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต (ศปท.) กระทรวงมหาดไทย ที่วางแนวทางใหมีกลไกการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
โดยกําหนดใหหนวยงานภาครัฐทุกองคกรตองจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหนวยงานของตนเอง
เทศบาลนครเชี ย งใหม จึ ง ได จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อใหสอดรับกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ ตอไป เทศบาลนครเชียงใหม หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่จัดทําขึ้นนี้ สามารถใชเปนกรอบแนวทางในการปองกันการ
ทุจริตของหนวยงานใหก ารบริหารราชการขององคกร เปนไปตามหลัก การบริหารกิจการบานเมืองที่ ดี
ยึดหลักธรรมาภิบาล ใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในองคกรได
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สวนที่ 1

บทนํา
ขอมูลพื้นฐานเทศบาลนครเชียงใหม

บทนํา
หลักการและเหตุผล
ตามคํ า สั่ งคณะรัก ษาความสงบแหง ชาติ ที่ 69/2557 เรื่อ ง มาตรการป อ งกั นและแก ไ ข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือ
แนวทางการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบในส ว นราชการและหน ว ยงานของรั ฐ
โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการ
ตรวจสอบ เฝ า ระวั ง เพื่ อ สกั ด กั้ น มิ ใ ห เ กิ ด การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบได ประกอบกั บ นโยบายของ
พลเอกประยุ ท ธ จันทรโ อชา นายกรัฐ มนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐ บาลตอ สภานิติบั ญ ญั ติแหงชาติ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล ทั้งเพื่อใหสอดคลองกับ
แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) กระทรวงมหาดไทย
ที่วางแนวทางใหมกี ลไกการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารขั บ เคลื่ อ นนโยบายของรั ฐ บาลและคณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ และ
ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารต อ ต า นการทุ จ ริ ต (ศปท.) ในการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เทศบาลนครเชียงใหม ไดจัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเทศบาลนครเชีย งใหม ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อใหทุ กหนว ยงานใน
เทศบาลนครเชียงใหม ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้ได
มุงเนนใหการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลนครเชียงใหม เปนไปอยางตอเนื่อง
สร า งระบบราชการที่ มี ค วามโปร ง ใส จั ด ระบบการตรวจสอบและประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใสมี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการรณรงคปลูกจิตสํานึกคานิยมของสังคมให
ประชาชนร ว มกั น ต อ ต า นการทุ จ ริต ประพฤติ มิ ชอบของเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง เป นเรื่ อ งที่ ส อดคล อ งกั บ
พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

วิสัยทัศนของเทศบาลนครเชียงใหม
“นครเชียงใหมเ ปนเมืองนาอยูอย างยั่ งยืน มีเ อกลั กษณดานศิลปวัฒนธรรม ชุมชน
เขมแข็งดวยการบริหารภายใตหลักธรรมาภิบาล”

วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
1. เพื่อใหเทศบาลนครเชียงใหมใชเปนกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององคกร

-22. เพื่อปลูกจิตสํานึกและสรางความตระหนักถึงปญหาการทุจริตที่สงผลกระทบตอประเทศ
อยางรายแรงใหแกคณะผูบริหารหรือขาราชการ พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงประชาชนใน
ทองถิ่น และเสริมสรางคานิยม ทัศนคติในความซื่อสัตยสุจริต คุณธรรม จริยธรรม และการมีสวนรวมใน
การปองกันการทุจริต
3. เพื่อใหมกี ลไกในการตรวจสอบการทํางานที่เขมแข็งนํามาซึ่งการปองกันการทุจริต
4. เพื่อเสริมสรางบทบาทความรวมมือทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกรในการตอตานการ
ทุจริตเพื่อใหทุกภาคสวนรูเทาทัน รวมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
อยางทั่วถึง

ประโยชนท่คี าดวาจะไดรับ
1. ทําใหเทศบาลนครเชียงใหมมีมาตรการปองกันการทุจริตและไดรับการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
เทาทันตอชองทางการทุจริต
2. เกิดแนวทางที่ดีในการปฏิบัติหนาที่และเปนแบบอยางที่ดีใหแกองคกรหรือหนวยงานตางๆ
3. เกิดความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เกิดกระแสการ
ตอตานการทุจริตในสังคม
4. ประชาชนไดรับประโยชนอ ยางแท จริง องคกรสามารถสรางคานิยมในการเปนที่พึ่งของ
ประชาชนไดอยางยั่งยืน

ความเปนมาของเทศบาลนครเชียงใหม
เทศบาลนครเชียงใหมเดิมเปนสุขาภิบาล ตัง้ แตป พ.ศ.2458 และไดรับยกฐานะจากสุขาภิบาล
เมือ งเชีย งใหม ตามพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บเทศบาล พ.ศ.2476 ประกาศเป นพระราชบั ญ ญั ติจัด ตั้ ง
เทศบาลนครเชียงใหม พุทธศักราช 2478 ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 52 ตอนที่ 80 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2478 นับเปนเทศบาลนครแหงแรกของประเทศไทย เดิมมีพื้นที่ในความรับผิดชอบประมาณ
17.5 ตารางกิโลเมตร ปจจุบันเทศบาลนครเชียงใหม มีพื้นที่ 40.216 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่
รวม 14 ตําบล ประกอบดวย ตําบลหายยา ตําบลชางมอย ตําบล ศรีภูมิ ตําบลวัดเกต ตําบลชางคลาน
ตําบลพระสิงห ตําบลปาตัน ตําบลสุเทพบางสวน ตําบลปาแดดบางสวน ตําบลฟาฮามบางสวน ตําบล
หนองปาครั่งบางสวน ตําบลทาศาลาบางสวน ตําบลหนองหอยบางสวน และตําบลชางเผือกบางสวน
ความเจริญของเมืองเชียงใหมไดแผขยายออกไปรอบๆ บริเวณคูเมืองเดิมดานตางๆ โดยมีการ
กอสรางอาคารพาณิชย ศูนยการคา และที่ดินจัดสรร ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) รัฐบาลมีนโยบายเรงกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการเลือกเมือง

-3จากแตละภูมิภาคขึ้นมาเปนเมืองหลัก เชียงใหมไดรับเลือกใหเปนเมืองหลักของภาคเหนือตอนบน เพื่อเปน
ศูนยกลางการกระจายการพัฒนาออกจากเขตเมืองหลวง เทศบาลนครเชียงใหมจึงไดมีการพัฒนาไปอยาง
รวดเร็ว อาทิ ดานบริการขั้นพื้นฐาน การศึกษา การคมนาคมขนสง การคา การทองเที่ยว จึงเปนแรงดึงดูด
ใหผูคนอพยพเขามาอาศัย และประกอบอาชีพในตัวเมืองเชียงใหมอยางตอเนื่องเปนจํานวนมาก สงผลให
ชุมชนในเขตเทศบาลหนาแนนและขยายตัวเพิ่มมากขึน้ ในป พ.ศ. 2526 เทศบาลนครเชียงใหมไดรับอนุมัติ
จากกระทรวงมหาดไทยใหข ยายเขตเทศบาลนครเชียงใหมออกเป น 40.216 ตารางกิโลเมตร โดยได
ตราเปนพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2526 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ 100 ตอนที่ 53 ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2526

การบริหารงานของเทศบาลนครเชียงใหม
1. นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี 1 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ทําหนาที่เปนฝายบริหาร
เทานั้น โดยการกําหนดนโยบายควบคุม และรับผิดชอบการบริหารงานของเทศบาลและสามารถแตงตั้งรอง
นายกเทศมนตรีชวยงานไดโดยในสวนของเทศบาลนครเชียงใหมจะมีรองนายกเทศมนตรี จํานวน 4 คน
และนายกเทศมนตรีจะมีวาระการทํางาน 4 ป
2. สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลนครเชียงใหมมีสมาชิกสภาเทศบาล จํานวนทั้งสิ้น 24 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
แบบแบงเขต จํานวน 4 เขตเลือกตั้ง (แบงตามแขวง ไดแก แขวงนครพิงค แขวงศรีวิชัย แขวงเม็งราย แขวง
กาวิละ) เขตละ 6 คน และมีวาระการทํางาน 4 ป เชนเดียวกันนายกเทศมนตรี
3. การบริหารจัดการระบบราชการ
ปรับปรุงระบบการทํางานของเทศบาลนครเชียงใหม ใหมปี ระสิทธิภาพ อันจะเอื้ออํานวยให
เกิดประโยชนตอ ประชาชน โดย
(1) เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม เพื่อ
เสริมสรางความรูสกึ เปนเจาของรวมในการพัฒนาเทศบาลนครเขียงใหมอยางยั่งยืน
(2) พัฒนาคุณภาพการใหบริการโดยมุงเนนใหเทศบาลฯ เปนองคกรชั้นเลิศดานการบริการ
(Best Service Organization) และพัฒนากลไกในการบริหารจัดการภายในเทศบาลนคร
เชียงใหมใหตอบสนองความตองการของประชาชนใหมากที่สุด
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พัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหมใหมีความพรอมทั้งทางดานศักยภาพ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี และมีความภูมใิ จในการเปนสวนหนึ่งขององคกรเพื่อรวมกันพัฒนา
เทศบาลนครเชียงใหม
(4) สงเสริมความรวมมือและความสัมพันธอันดีตอ นานาชาติ เพื่อเสริมสรางภาพลักษณ
และเปนการแลกเปลี่ยนองคความรูท ี่จะสามารถสงเสริมสนับสนุนภารกิจเทศบาลนคร
เชียงใหม

โครงสรางสวนการบริหารงานของเทศบาลนครเชียงใหม
โดยในสวนของเทศบาลนครเชียงใหม มีโครงสรางสวนการบริหารงาน ประกอบดวย
- สํานักปลัดเทศบาล
- สํานักการคลัง
- สํานักการชาง
- สํานักการสาธารณสุขฯ
- สํานักการศึกษา
- กองวิชาการและแผนงาน
- กองสวัสดิการสังคม
- หนวยงานตรวจสอบภายใน
- สถานธนานุบาล 5 แหง
- โรงพยาบาล 1 แหง
- โรงเรียน 11 แหง
- แขวง 4 แขวงไดแก แขวงนครพิงค, แขวงกาวิละ, แขวงเม็งราย และแขวงศรีวิชัย
จํานวนพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และพนักงานครูเทศบาล
เทศบาลนครเชียงใหม มีจํานวนพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ทั้งสิ้น 1,625 คน
แบงเปน
1. พนักงาน 631 คน
2. ลูกจางประจํา 81 คน
3. พนักงานจาง 908 คน

-5จํานวนชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
เทศบาลนครเชียงใหม มีจํานวนชุมชนในเขตปกครองจํานวน 97 ชุมชน
๑. แขวงนครพิงค มีชุมชนทั้งสิน้
21 ชุมชน
๒. แขวงกาวิละ มีชุมชนทั้งสิน้
29 ชุมชน
๓. แขวงเม็งราย มีชุมชนทั้งสิน้
30 ชุมชน
๔. แขวงศรีวิชัย มีชุมชนทั้งสิน้
17 ชุมชน
ปรัชญาและรูปแบบการบริหารบานเมืองที่ดขี องผูบริหารเทศบาลนครเชียงใหม
ปรัชญาและรูปแบบการบริหาร หมายถึง แนวคิด ทัศนคติและวิธีปฏิบัติงานที่ผูบริหาร
นํามาใชในการบริหาร ผูบ ริหารแตละคนมีแนวคิดและวิธีการปฏิบัติงานรวมทั้งประสบการณที่แตกตางกัน
ออกไป ปรัชญาและรูปแบบการบริหารที่แตกตางกัน จะทําใหเกิดจุดออนการควบคุมภายในที่แตกตางกัน
ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอโครงสรางและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การบริหารบ านเมือ งที่ดี คือ การปกครอง การบริหาร การจั ด การการควบคุ มดู แ ล
กิจการตาง ๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใชได
ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใชในการบริหารงานนี้ มีความหมายอยางกวาง กลาวคือ หาไดมีความหมาย
เพียงหลักธรรมทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกตองชอบธรรมทั้ง
ปวง ซึ่งวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซง
จากองคกรภายนอก เปนตน
สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดไวโดยไดเสนอเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา หลักธรรมา
ภิบาลนั้นประกอบดวย 6 หลักการคือ
๑. หลักนิติธรรม
๒. หลักคุณธรรม
๓. หลักความโปรงใส
๔. หลักความมีสว นรวม
๕. หลักความรับผิดชอบ
๖. หลักความคุมคา
แตจะเปนหลักการใดก็ตาม ก็จะเห็นวาหลักการทั้งหลายลวนมีจุดมุงหมายที่จะรักษา
“ความสมดุล” ในมิติตางๆไว เชน
หลักคุณธรรมก็คือการรักษาสมดุลระหวางตนเองกับผูอื่น คือไมเบียดเบียน ผูอื่นหรือ
ตัวเองจนเดือดรอน ซึ่งการที่มีความโปรงใส เปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของมีสวนรวม ตรวจสอบก็เพื่อมุงใหทุก
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สมดุลกับเสรีภาพที่เปนสิ่งที่สําคัญของทุกคน และหลักความคุมคา ก็ตองสมดุลกับหลักอื่นๆ เชน บางครั้ง
องคกรอาจมุงความคุมคาจนละเลยเรื่องความเปนธรรมหรือโปรงใส หรือบางครั้งที่หนวยงานโปรงใสมาก
จนคูแขงขันลวงรูความลับที่สําคัญในการประกอบกิจการความสมดุล หรือ ธรรม จึงเปนสวนประกอบที่
สําคัญของธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครเชียงใหม
ที่ ผ า นมา ประเทศไทยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้ น หลายด าน ทั้ ง ด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
การเมือง สภาวะแวดลอม ความกาวหนาดานเทคโนโลยีและการสื่อสารในยุคใหม ความกดดันจากกระแส
โลกาภิวัตน ความคาดหวังของประชาชน โดยเฉพาะภาวะวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินที่เกิดขึ้นในป 2540
ซึ่ ง เป น ตัว ผลั ก ดั นสํ า คั ญ ให ร ะบบราชการตอ งเพิ่ มความเอาใจใส และปรับ ปรุง ตั ว เองให ก าวทั นการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอก การยกระดับการใหบริการสาธารณะที่ไดมาตรฐาน มีความโปรงใส พรอมรับ
การตรวจสอบจากสังคมและประชาชน รวมทั้งมีการกําหนดกฎระเบียบกติกาที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ
และสังคม
ดังนั้น รัฐ บาลจึงมีนโยบายในการปฏิรูป ระบบราชการในรูปของการ “กระจายอํานาจ“
โดยไดเรงรัดดําเนินการอยางจริงจัง เพื่อใหภาคราชการสามารถปรับตัวใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง
ตลอดจนฟนฟูความเชื่อมั่นของประชาชนโดยหัวใจของการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ก็คือการนําองคความรูตา งๆ ในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชน ตลอดจนการใหประชาชนเขามามีสว นรวมใน
การบริ ห ารจั ด การ โดยให ป ระชาชนเข า มาร ว มคิ ด ร ว มทํ า ร ว มรั บ ผิ ด ชอบและร ว ม
ตรวจสอบผลการดําเนินงานของเทศบาล เพื่อใหการดําเนินงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มีความโปรงใส เกิดความคุม คาของภารกิจ ซึ่งนั่นก็คือการบริหารงานทองถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลนั่นเอง
สภาพแวดลอมในการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีปจจัย
ตางๆ เชน
1. ความซื่อสัตย และจริยธรรมเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหเกิดคุณธรรมในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ในหนวยงาน บุคลากรที่ซื่อสัตยและมีจริยธรรมสูงจํานวนมากสามารถนําพาหนวยงานของ
ตนใหกาวหนา เปนที่ยอมรับของสาธารณชนโดยทั่วไป
2. การพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากร เปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จในการ
ดําเนินงาน ผูบริหารจะตองเปนผูกําหนดระดั บความรู ความสามารถ ทัก ษะ รวมทั้งความชํานาญและ
ประสบการณสําหรับบุคลากร เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตงั้ ไว

สวนที่ 2

การวิเคราะหสถานการณการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของเทศบาลนครเชียงใหม
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วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
1. มีโครงสรางการบริหารงานและภารกิจที่ชัดเจน 1. ระเบียบ กฎหมายของเทศบาลไมสามารถเอื้อตอ
ประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถิ่นใหมี
ความคลองตัว
2. ผูบ ริหารเทศบาลฯ มีวสิ ัยทัศน มีความเปน
3. เทศบาลยังไมสามารถสรางความโปรงใสให
ผูน ําและใหความสําคัญกับการบริหารองคกร
กับประชาชนไดรับรู กอใหเกิดความคลุมเครือ
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและ
และมีผลตอภาพลักษณของเทศบาลฯ
หลักการบริหารภาครัฐแนวใหม มีการพัฒนา
ระบบการใหบริการประชาชนอยางตอเนื่อง
มุงสรางความโปรงใส และสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน
3. บุคลากรมีทักษะ ความรู มีความรักองคกร
3. ประชากรแฝงที่เปนแรงงานตางดาวเขามา
และความเปนเทศบาลสูง ซึ่งสงผลดีหากมี
แบบผิดกฎหมายมีเปนจํานวนมากไมสามารถ
การสงเสริมใหมกี ารปฏิบัติงานที่มุงเนน
ควบคุม และจัดระเบียบสังคมได สงผลกระทบ
ผลสัมฤทธิ์
ตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนในพืน้ ที่ อีกทั้งประชากรกลุม
ดังกลาวมีการเขามาใชทรัพยากรรวมกับ
ประชาชนในพืน้ ที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดาน
การศึกษาและสาธารณสุข
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โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats)
1. การที่ประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซียนเปนผล 1. การเขาสูก ารเป นประชาคมอาเซี ย นสงผลให
ให องค กรในระดั บพื้ นที่ ต องเตรี ยมพร อมและ
จังหวัดเชียงใหมเปนเปาหมายของผูอพยพยาย
ปรับตัวเพื่อรองรับกับภารกิจในหลายๆ ดาน
ถิ่นจากตางจังหวัดและจากประเทศเพื่อนบาน
สงผลใหประชากรแฝงเพิ่มขึ้น เสี่ยงตอการเกิด
อาชญากรรม โรคติดตอ และโรคระบาด
2. จั ง หวั ด เชี ย งใหม เ ป น ศู น ย ก ลางความเจริ ญ 2. กระแสวัฒนธรรมตางชาติที่หลากหลายสงผล
ทางดานเศรษฐกิจ และสังคมของภูมิภาค เปน
ใหคานิยมของคนไทยเปลี่ย นแปลงไป เพราะ
ทั้ งศู น ย ก ลางเศรษ ฐกิจ ก ารคมนาค ม
ขาดทั กษะคิด วิเคราะห ไมส ามารถคิด กรอง
ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ ก า ร
และเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี
รักษาพยาบาล อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายพัฒนา
จังหวัดเชียงใหมใหเปนศูนยกลางความเจริญ
ตอจากกรุงเทพฯ
3. จั ง หวั ด เชี ย งใหม ไ ด รั บ การจั ด อั น ดั บ ให เ ป น 3. การพั ฒนาเทคโนโลยี สื่อสารสมัย ใหมเ ปนไป
เมืองนาทองเที่ยวอันดับที่ 1 ของเอเชีย และ
อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะปญหาภัยดาน Social
เปนอันดับที่ 2 ของโลก
Network ที่เปนภัยรูปแบบใหมที่สามารถเขาถึง
ไดงายและยากตอการกํากับควบคุม สงผลให
เด็กและเยาวชน ซึ่งเปนกลุมผูบริโภคกลุมหลัก
มีพฤติกรรมการเกิดปญหาสังคมมากขึ้น อาทิ
เด็ ก ติด เกมส การเสื่อ มถอยทางวั ฒ นธรรม
การเสพสื่ อ ลามกอนาจาร การมี พ ฤติ ก รรม
กาวราว การติดการพนัน ฯลฯ
4. กระแสความนิยมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4. การที่ ป ระเทศไทยก า วสู สั ง คมผู สู ง อายุ โดย
ผลั ก ดั น ให เ ทศบาลฯ เป น ศู น ย ก ลางทาง
ประชากรวัยสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้นประชากร
วัฒนธรรม
วัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโนมลดลง สงผลให
เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานและปญหาสังคม
ในรูปแบบตางๆ
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โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats)
6. ก ร ะ แ ส ค ว า ม ตื่ น ตั ว ใ น ก า ร ธํ า ร ง ไ ว ซึ่ ง 5. สภาพสังคมในปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
อัตลักษณและวัฒนธรรมของทองถิ่นเอื้อตอ
อย างรวดเร็ ว จากภาวะเศรษฐกิ จ กลายเป น
การพัฒนา
สังคมแบบตางคนตางอยู สงผลใหประชาชน
ขาดความตระหนักในการมีสวนรวมพัฒนาเพื่อ
สาธารณะ
7. การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่รวดเร็ว ทําใหมีเทคโนโลยีทางเลือก
สําหรับใชในการบริหารและบริการประชาชน
ที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
8. นโยบายสงเสริมการพัฒนาใหเชีย งใหมเ ป น
เมืองอัจฉริยะตนแบบ (Smart City)
9. รัฐบาลกําหนดใหการแกไขปญหายาเสพติด
เป น นโยบายเร ง ด ว นและเป น วาระแห ง ชาติ
ด ว ยการบั ง คั บ ใช ก ฎหมายที่ เ ข ม งวด สร า ง
องค ค วามรู เ รื่ อ งโทษภั ย ยาเสพติ ด รวมทั้ ง
ฟนฟูผปู วยจากสารเสพติด

สวนที่ 3

กรอบแนวคิดการจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2560-2564)

- 10 นโยบายผูบริหารเทศบาลนครเชียงใหม
ดานชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
จะเทิดทูน และจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และพระราชวงศ เชิดชู ทํานุ บํารุงศาสนา
จะปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต เที่ ย งธรรมและมี คุ ณ ธรรม เพื่ อ ความเจริ ญ ก า วหน า
ของประเทศชาติ และประโยชน สู ง สุ ด ของประชาชน ทั้ ง จะรั ก ษาและปฏิ บั ติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลและจังหวัด
เชียงใหมทุกประการ
ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เสริม สร างมาตรการใหเ ทศบาลนครเชีย งใหม เ ป นเมือ งที่ มี ค วามปลอดภัย ในชีวิ ตและ
ทรัพยสิน มีการพั ฒนาความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอ ยของเมือง อีกทั้ งเพื่อปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัย และภัยทางสังคม
ดานการศึกษา สาธารณสุข และสังคม
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมและมีความยั่งยืนและ
สรางความพรอมใหกลุมทางสังคมมีความเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองได รวมทั้งมุงเนนการลดความเหลื่อม
ล้ําในสังคม
ดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
ควบคุมใหมีการบังคับใชขอ กําหนด ระเบียบ เทศบัญญัติ และขอกฎหมายตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการควบคุมอาคารและผังเมือง โดยเฉพาะในระดับทองถิ่นเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาเอกลักษณและสถาปตยกรรมของทองถิ่นไว
ดานเศรษฐกิจ
ชวยเหลือและแบงเบาภาระความเดือดรอนทางดานการเงิน หรือสภาพคลองใหกับ
ประชาชนอยางทั่วถึง โดยจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม
สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาสินคาชุมชน (OTOP) ใหเปนที่ยอมรับและเปนที่ตอ งการของ
ตลาด สามารถสรางรายได สรางชื่อเสียงใหกับทองถิ่น
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหหนวยงานมี
ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจ
ไปสูทองถิ่นอยางมีความเหมาะสมมีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ คือ การตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมอชอบ

- 11 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิ บ าลในสั ง คมไทย มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ลดป ญ หาการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของประเทศ
เปาหมายและตัวชีว้ ัด
เปาหมายที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั ว ชี้วั ด 2.1 สั ด สว นองคก รปกครองสว นท อ งถิ่ นในแตล ะประเภทที่ ไ ดรับ รางวั ล การ
บริหารจัดการที่ดีตอ องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดเพิ่มขึน้
ตัวชี้วัด 2.2 ขอรองเรียนและคดีเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ลดลง
แนวทางการพั ฒ นา ป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ เพื่ อ ให
สั ง คมไทยมี วิ นั ย โปร ง ใส ยึ ด มั่ น ในความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต และยุ ติ ธ รรม รวมทั้ ง สร า งความเข ม แข็ ง
เปนภูมิคุมกั นของสังคมไทยใหครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องคก รพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน
พรอมทั้งเพื่อสรางพลังการขับเคลื่อนคานิยม ตอตานการทุจริต โดยการปลูกฝงใหคนไทยไมโกง ปองกัน
การทุจริต ปราบปรามการทุจริต
นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการ
แผนดินดานตางๆ รวม 11 ดาน โดยดานที่เกี่ยวของการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล
คือ นโยบายขอที่ 10 สรุปไดดังนี้
นโยบายที่ 10 นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ปองกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ในภาครัฐ
ขอ 10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณะได
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่
แนนอน ระยะเวลาดําเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณที่เปนธรรม โปรงใส มิใหเจาหนาที่หลีกเลี่ยง
ประวิงเวลา หรือใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาส หรือสรางความเสียหายแก
ประชาชน โดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหนาจะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการทําธุรกิจ
การลงทุน และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวัน เปนสําคัญ

- 12 ขอ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการเชิง
รุกทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดินทางเขามายัง
สวนกลาง ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการใหบริการหลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้งตามที่
ชุมชนตางๆ เพื่อ ใหประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอ ขอรับบริการไดโดยสะดวก การใหบริก ารถึงตัว
บุคคลผานระบบศูนยบริการรวม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และ ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่
สมบูรณแบบ พัฒนาหนวยงานของรัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีการสรางนวัตกรรมในการทํางาน
อยางประหยัด มีประสิทธิภาพและมีระบบบูรณาการ
ข อ 10.5 ใช ม าตรการทางกฎหมาย การปลู ก ฝ ง ค า นิ ย ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับ 19 การบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจาหนาที่ของ
รัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกง
ประชาชาเกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อ จัดจาง การอนุญาต อนุมัติและ
การขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซ้ําซอน และเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและ
ประชาชน
ขอ 10.6 ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีประโยชนทั บซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคั ญ
เรงดวนแหงชาติ และเปนเรื่องที่ตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดาน ทั้งจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้ งในดานวินัยและคดี รวมทั้ งใหผูใ ชบ ริก ารมีโอกาสประเมินระดั บความ
นาเชื่อถือของหนวยงานของรัฐ และเปดเผยผลการประเมินตอประชาชน ทั้งจะนํากรณีศึกษาที่เคยเปน
ปญหา เชน การจัดซื้อจัดจาง การรวมลงทุน การใชจายเงิน ภาครัฐการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยมิ
ชอบ การใชดุลพินิจของเจาหนาที่ การมีผลประโยชนขัดแยงหรือทับซอน ซึ่งไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตางๆ
เปนบรรทัดฐานแลวมาเปนบทเรียน ใหความรูแกเจาหนาที่ของรัฐและประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือใน
การปฏิบัติราชการ
ขอ 10.7 สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขายตางๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
สอดส อ ง เฝ า ระวั ง ตรวจสอบเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ หรื อ ต อ ต า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ทั้ ง จะวาง
มาตรการคุมครองพยานและผูเกี่ ยวขอ งเพื่อใหก ารดํ าเนินคดีทุ จริตและประพฤติมิชอบ เป นไปอยางมี
ประสิทธิภาพโดยไมถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง

- 13 คําสั่ งคณะรัก ษาความสงบแห งชาติ ท่ี 69/2559 เรื่อ ง มาตรการป อ งกั นและแก ไ ขป ญ หาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
เพื่อใหการบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการดูแลความปลอดภัย
ใหแกประชาชน รวมทั้งเพื่อใหเกิดความสงบสุขแกสังคมและผลประโยชนของประเทศชาติโดยรวม ในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแหงชาติ จึงมีคําสั่งดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกัน
และแก ไ ขป ญ หาการทุ จ ริต ประพฤติ มิช อบในสว นราชการและหน ว ยงานของรัฐ โดยมุง เน นการสร า ง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อ
สกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได
ขอ 2 ในกรณีที่มีการกลาวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยวาขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
กระทําการหรือเกี่ยวของกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน ใหหัวหนา
สว นราชการและหัว หนาหนวยงานของรัฐดํ าเนินการตามอํานาจหนาที่ ภายใตพระราชบั ญญั ติระเบี ย บ
บริหารราชการแผน ดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎี ก า วาด ว ยหลั ก เกณฑวิ ธี ก ารบริห ารกิ จการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล โดยให
บังคับใชมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอยางเฉียบขาดและรวดเร็ว
ขอ 3 ในกรณีก ารจั ด ซื้อ จัด จางของสว นราชการและหนว ยงานของรัฐ ใหหัว หนาสว น
ราชการและหัว หนา หนว ยงานของรัฐ มีห นาที่ ใ นการควบคุ ม กํ ากั บ ดู แล การดํ าเนินงานให เ ป นไปตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542 อยางเครงครัด
ขอ 4 กรณีที่หัวหนาสวนราชการหรือผูบังคับบัญชาปลอยปละละเลย ไมดําเนินการตาม
ขอ 2 และขอ 3 ใหถอื เปนความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญาแลวแตกรณี
ขอ 5 ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ดําเนินการ
แสวงหา รวบรวม และดําเนินการอื่นใด เพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบ
รายละเอียดและพิสูจนเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เรงรัดผลการดําเนินงานตามขอ 1 ขอ
2 ขอ 3 และขอ 4 และรายงานผลการปฏิบัติพรอมทั้งเสนอความเห็นใหคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ทราบและพิจารณาอยางตอเนื่อง

- 14 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
วิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean

Thailand)”
ประเทศไทยในระยะ 5 ป ขางหนา จะมุงสูก ารเป นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุ ณ ธรรม
จริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝาย
การเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน
เพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
พันธกิ จ “สรางวั ฒนธรรมตอ ตานการทุจริต ยกระดั บธรรมาภิบ าลในการบริหาร

จั ด การทุ ก ภาคส ว นแบบบู ร ณาการและปฏิ รู ป กระบวนการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
ทั้งระบบใหมีมาตรฐานสากล”
เป า ประสงค เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร ประเทศไทยได รั บ การประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย ไมนอยกวารอยละ 50
วัตถุประสงคหลัก
1. สังคมมีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในทุกภาคสวน
3. การทุ จริตถู ก ยั บ ยั้ งอย างเท าทั นดว ยนวัตกรรม กลไกป อ งกั นการทุ จริต และระบบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใชกฎหมาย มีความรวดเร็ว เปนธรรม และ
ไดรับความรวมมือจากประชาชน
5. ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทสไทยมีคา
คะแนนในระดับที่สูงขึ้น
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรมีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 “สร า งสั ง คมที่ ไ ม ท นต อ การทุ จ ริ ต ” เป น ยุ ท ธศาสตร ที่ มุ ง เน น ให
ความสํ าคั ญ ในกระบวนการการปรั บ สภาพสั งคมใหเ กิ ด ภาวะ “ที่ ไ ม ท น ตอ การทุ จริต” โดยเริ่มตั้งแต
กระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัย ตั้งแตปฐมวัน เพื่อสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และ
ปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ใน
การกลอ มเกลาทางสังคม ใหมีความเปนพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสีย สละเพื่อ
สวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับ และตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ

- 15 ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 “ยกระดั บ เจตจํ า นงทางการเมื อ งในการต อ ต า นการทุ จ ริ ต ”
สถานการณความขั ดแย งในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษที่ผานมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นขอ
เรียกรองหรือประเด็นการชุมนุมประทวงของประชาชนทุกกลุม ทุกฝายที่มีตอทุกรัฐบาลที่ผานมา จะเห็นได
วาประชาชนทุกกลุมทุกฝายตางมีขอเรียกรองที่สอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือ การตอตานการทุจริต
ของรัฐบาลและเจาหนาที่รัฐ อาจกลาวไดวาปญหาการทุจริตนั้นเปนเสมือนศูนยกลางของปญหาความ
ขัดแยงทั้งมวลของสังคมไทยในหวงเวลากวาหนึ่งทศวรรษที่ผานมา และการแสดงออกซึ่งเจตจํานง ทาง
การเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายที่ไมยอมรับและไมอดทนตอการทุจริตประพฤติมิชอบไมวาจะเปน
รัฐบาลใดก็ตามยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองอันแนวแนของประชาชนไทยทุกกลุมทุกฝาย ที่
ตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาละและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐเปนไปดวยความ
โปรงใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้นเพื่อเปนการตอบสนองตอเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน
ยุ ท ธศาสตร ที่ 3 “สกั ด กั้ น การทุ จ ริ ต เชิ ง นโยบาย” การทุ จ ริ ต เชิ ง นโยบาย (Policy
Corruption) เปนปญหาที่พบมากขึ้นในปจจุบัน กอใหเกิดผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศอยางมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผานมาพบวาการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใชชองวาง
ทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแตขั้นตอนการกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง
การใชอํานาจอยางไมโปรงใส ยุทธศาสตรชาติวา ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได
กําหนดใหมียุทธศาสตร “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่มุงปองกันการทุจริตตลอด
กระบวนการนโยบายโดยการกํ า หนดมาตรการกลไกเสริ ม สร า งธรรมาภิ บ าล ตั้ ง แต เ ริ่ ม ขั้ น ก อ ตั ว
นโยบาย (Policy formation) ขั้นการกําหนดนโยบาย Policy Formulation) ขั้นตัดสินนโยบาย (Policy
Decision) ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation)
และขั้นปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุ ท ธศาสตร ที่ 4 “พัฒนาระบบป อ งกั นการทุจริ ต เชิงรุก ” ยุ ท ธศาสตร นี้มุงเนนการ
พั ฒ นากลไกและกระบวนงานด า นการป อ งกั น การทุ จ ริ ต ของประเทศไทยให มี ค วามเข ม แข็ ง และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไมเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้น
โดยอาศัยทั้ งการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่นๆ และเสริมสรางการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ใหมีธรรมาภิบาล
ยุ ท ธศาสตร ที่ 5 “ปฏิ รู ป กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุ จ ริ ต ”
ยุ ท ธศาสตร ก ารปฏิ รูป กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุ จริ ตเป นยุ ท ธศาสตรที่ มุง เนน การ
ปรับ ปรุงและพั ฒนากลไกและกระบวนการตางๆ ของการปราบปรามการทุ จริตทั้ งระบบ ใหส ามารถ
ดําเนินการไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับ ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการ

- 16 ปราบปรามการทุจริตดังกลาวจะมุงเนนการดําเนินการโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเปนกฎหมาย
(Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและการลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary)
การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตางๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตรนี้
จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตตางๆ ถูก
ดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูก ระทําการทุจริตไดรับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก
และเกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราการลดลงไดในที่สุด
ยุทธศาสตรที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย” เปนการกําหนดยุทธศาสตรที่มุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความ
โปรงใสและการจัดการการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห
ประเด็นการประเมิน และวิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานที่
เกี่ ย วขอ งปฏิ บั ติ หรื อ ปรั บ ปรุง การทํ า งาน รวมไปถึ ง การบู ร ณาการการทํ างานร ว มกั น ระหวา งภาครั ฐ
หนวยงานในกระบวนการยุตธิ รรม ภาคเอกชนและตางประเทศ เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
แผนยุทธศาสตรเทศบาลนครเชียงใหม
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
กลยุทธที่ 4 การสรางเสริมความเขมแข็งของชุมชน และสวัสดิการสังคมสงเคราะห
กลยุทธที่ 5 การสงเสริมเศรษฐกิจเมืองและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธที่ 6 การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณความเปนลานนา
ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการและพัฒนาองคกร
กลยุทธที่ 1 การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน
การพัฒนาเทศบาล
กลยุทธที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน
กลยุทธที่ 3 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการใหบริการแก
ประชาชน
กลยุทธที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการคลัง การพาณิชย
และงบประมาณ
กลยุทธที่ 5 การเสริมสรางบุคลากรของเทศบาลใหพรอมบริการอยางเต็มใจและ
ทุมเท

สวนที่ 4
แผนปฏิบัตกิ ารปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
ของเทศบาลนครเชียงใหม

- 17 มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ภารกิจตามมิติ
1. การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
บุคลากรทั้งขาราชการ
การเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถิน่ และฝาย
ประจําขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต

1. พัฒนาพนักงานเทศบาล
นครเชียงใหมเพื่อสราง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการหลักและวิธีปฏิบัติ
ราชการ บทบาทและหนาที่
ของขาราชการ และเพิ่มพูน
ความรูทักษะ ทัศนคติทดี่ ีมี
คุณธรรม และจริยธรรม
2. อบรมให ความรู ปลุ ก
จิตสํานึกตอตานการทุจริต
เพื่อปลุกจิตสํานึกและสราง
คานิยมตอตานการทุจริตแก
ขาราชการและเจาหนาที่ของ
รัฐ

รอยละของ
จํานวนผูเขา
รับการอบรม
มีความรูความ
เขาใจในเรื่อง
ที่เขารับการ
อบรม ไมนอย
กวารอยละ
70
ผูเขารับการ
อบรมไดรับ
ความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
เรื่องที่ไดรับ
การอบรม
ไมนอยกวา
รอยละ 80

ป
2560
95,000

-

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ป
ป
ป
2561
2562
2563
95,000 95,000 95,000

35,000

35,000

35,000

ผลลัพธ
ป
2564
95,000 ผูเขารับการอบรม
ไดรับความรูทักษะ
มีคุณธรรมและ
จริยธรรมที่นําไปสู
การปฏิบัติราชการ
ที่ดีมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้

35,000 ผูเขารับการอบรม
เขาใจในหลักการ
และวิธีปฏิบัติดา น
จริยธรรมของ
บุคลากรดาน
กระบวนการ
ยุติธรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ฝายการเจาหนาที่
สํานัก
ปลัดเทศบาล

กลุมงานนิติการ
กองวิชาการ
และแผนงาน
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ภารกิจตามมิติ

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต

ผูเขารับการ
อบรมไดรับ
ความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
เรื่องที่ไดรับ
การอบรม
ไมนอยกวา
รอยละ 80
4. สัมมนาวิชาการตาม
รอยละของ
พ.ร.บ.การจัดตั้งศาล
จํานวน
ปกครอง พ.ศ. 2542 และ ผูเขารวมการ
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทาง สัมมนาฯ มี
ปกครอง พ.ศ. 2539
ความรูความ
เขาใจ ไมนอ ย
กวา รอยละ
60
3. อบรมใหความรูตาม
พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของทางราชการ
พ.ศ.2535

ป
2560
-

-

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ป
ป
ป
2561
2562
2563
35,000 35,000 35,000

13,000

13,000

13,000

หนวยงาน
ผลลัพธ
ป
รับผิดชอบ
2564
35,000 ผูเขารับการอบรมมี กลุมงานนิติการ
ความเขาใจในดาน กองวิชาการ
การเปดเผยขอมูล และแผนงาน
ขาวสารของทาง
ราชการไดอยาง
ถูกตองตามที่
กฎหมายกําหนด
13,000

ผูเขารับการสัมมนา กลุมงานนิติการ
มีความรูความ
กองวิชาการ
เขาใจเกี่ยวกับ
และแผนงาน
วิธีการปฏิบัติงาน
และการบังคับใช
กฎหมายมากยิ่งขึน้
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ภารกิจตามมิติ

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ผลลัพธ
ป
ป
ป
ป
ป
2560
2561
2562
2563
2564
5. ใหความรูเรื่อง
ใหคําแนะนํา
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
บุคลากรจะไดไม
ผลประโยชนทับซอนใหกับ เกี่ยวกับ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เขาไปมีสวนไดเสีย
บุคลากรขององคกร
ผลประโยชนทับ
ในการปฏิบัตงิ านใน
ปกครองสวนทองถิน่
ซอน ไมนอ ย
หนาที่ความ
กวา 10 ราย
รับผิดชอบ
6.อบรมใหความรูป ลุก
ผูเขารับการ
32,000
ผูเขารับการอบรม
จิตสํานึกตอตานการทุจริต อบรมไดรับ
ปฏิบัตหิ นาที่ดว ย
และกฎหมายขอมูลขาวสาร ความรูค วาม
ความซื่อสัตยสจุ ริต
ของทางราชการ
เขาใจเกีย่ วกับ
และเกิดคานิยม
เรื่องทีไ่ ดรับ
ตอตานการทุจริตใน
การอบรม
ภาครัฐ
ไมนอ ยกวา
รอยละ 80
ผูเขารวมสัมมนา 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 ผูเขารวมสัมมนามี
7.สัมมนาวิชาการตาม
มีความรูความ
พระราชบัญญัติการจัดตัง้
ความรูความเขาใจ
ศาลปกครอง พ.ศ. 2542 เขาใจในเรื่องที่เขา
เกี่ยวกับวิธีการ
รับการสัมมนาฯ
และพระราชบัญญัติวธิ ี
ปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติราชการทางปกครอง ไมนอยกวา
บังคับใชกฎหมาย
รอยละ 60
พ.ศ. 2539
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กลุมงานนิติการ
กองวิชาการ
และแผนงาน

กลุมงานนิติการ
กองวิชาการ
และแผนงาน

กลุมงานนิติการ
กองวิชาการ
และแผนงาน
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
9.ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

9.อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ใหแกบุคลากรของโรงเรียน

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ป
ป
ป
ป
ป
2560 2561 2562 2563 2564
รอยละของผูเขา 40,000 40,000 40,000
รับการอบรมมี
ความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
ทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง ไมนอย
กวา รอยละ 70
ไมนอยกวา
20,000 20,000 20,000
รอยละ 80
ของจํานวน
บุคลากรที่เขา
รับการอบรม
ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต

2. การสรางจิตสํานึกและ 1.ศู น ย ป รองดองสมานฉั น ท ไมนอยกวา
ความตระหนักแก
เทศบาลนครเชียงใหม
1 กิจกรรม
ประชาชนทุกภาคสวนใน
ทองถิ่น

200,000 200,000 200,000

-

-

ผลลัพธ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หนวยงาน
สามารถนําแผน
ยุทธศาสตรฯ ไป
ขับเคลื่อนและ
ขยายผลไดอยาง
เปนรูปธรรม

งานวิเคราะห
นโยบายและแผน
กองวิชาการและ
แผนงาน

บุคลากรสามารถ
นําผลจากการ
อบรมมาใชในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน
และเปนแบบอยาง
ที่ดีแกนักเรียน
การขับเคลื่อน
นโยบาย คสช.
บังเกิดผลดีตอ
ประชาชน

โรงเรียนเทศบาล
วัดเกต
สํานักการศึกษา

งานธุรการ
สํานักปลัดเทศบาล
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ภารกิจตามมิติ

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ผลลัพธ
ป
ป
ป
ป
ป
2560 2561 2562 2563 2564
2. รณรงคเพื่อการมีสวนรวมของ จํานวนผูเขารวม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนเขามามี
ประชาชนในการพัฒนาและอนุรักษ การอบรมรวม
สวนรวมในการ
เมืองประวัติศาสตรเชียงใหม
ทุกกิจกรรม
แสดงความ
ประมาณ 100
คิดเห็นและ
คน คิดเปน
กําหนดแนวทาง
รอยละ 100
ในการพัฒนา
พืน้ ที่รวมกับ
เทศบาล
446,000 5,050,000 5,050,000 5,050,000 5,050,000 องคกรชุมชนมี
3. โครงการพัฒนาองคกร
ผูเขารับการ
ชุมชน เพื่อจัดอบรมสัมมนาและ อบรมมีความรู
การพัฒนาไปสู
ศึกษาดูงานนอกสถานที่แก
ความเขาใจใน
การเปนชุมชน
คณะกรรมการชุมชนในเขต
บทบาทหนาที่
เขมแข็งและเกิด
เทศบาลนครเชียงใหมและ
ของตน
ความรวมมือเชิง
เจาหนาที่ ที่เกี่ยวของ
ไมนอยกวา
บูรณาการ
รอยละ 75
ระหวางองคกร
กับชุมชน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กลุมสงเสริมการ
พัฒนาเมือง
กองวิชาการและ
แผนงาน

ฝายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการ
สังคม
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ภารกิจตามมิติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต

4. อบรมกลุม พัฒนาสตรีชุมชน รอยละของ
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
กลุมเปาหมายที่
เขารับการ
อบรม ไมนอย
กวารอยละ 75
5. อบรมสงเสริมและพัฒนา
จํานวนผูเขารวม
วิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาล โครงการ
นครเชียงใหม
ไมนอยกวา
รอยละ 75
6. ฝกอบรมอาชีพระยะสัน้ ใน
การนําความรูที่ไดไปเปน
แนวทางในการประกอบอาชีพ
เปนการสรางงานและสงเสริม
เศรษฐกิจใหกับทองถิ่น

จํานวนผูเขารวม
ฝกอบรมฯ
สามารถนํา
ความรูไป
ประกอบอาชีพ
ไมนอยกวา
รอยละ 60

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ผลลัพธ
ป
ป
ป
ป
ป
2560 2561 2562 2563 2564
426,800 767,000 767,000 767,000 767,000 กลุมสตรีมีการ
ประสานประโยชน
รวมกันทัง้ ในระดับ
ชุมชนและระหวาง
ชุมชน
105,000 140,000 140,000 140,000 140,000 สามารถนําความรู
ทักษะที่ไดรับไป
ปรับใชในการ
พัฒนากิจการ
วิสาหกิจชุมชน
70,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ผูเขารับการอบรม
สามารถนําความรู
ที่ไดไปใชในการ
ประกอบอาชีพเพื่อ
เสริมรายไดและใช
เวลาวางใหเกิด
ประโยชน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ฝายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

ฝายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

งานฝกและสงเสริมอาชีพ
สํานักการศึกษา
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ภารกิจตามมิติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

3. การสรางจิตสํานึกและ 1. โครงการฝกอบรมพัฒนา
ความตระหนักแกเด็กและ ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
เยาวชน

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต

จํานวนเด็กและ
เยาวชนที่เขา
รวมการอบรม
ผานเกณฑการ
ประเมินฯ
ไมนอยกวา
รอยละ 75
2. โครงการคัดเลือกสภาเด็กและ จํานวนเด็กและ
เยาวชน
เยาวชนที่เขา
รวมการคัดเลือก
ไมนอ ยกวา 100
คน

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
หนวยงาน
ผลลัพธ
ป
ป
ป
ป
ป
รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564
100,000 200,000
200,000 200,000 เด็กและเยาวชนมี ฝายกิจกรรมเด็ก
สวนรวมในการ สํานักการศึกษา
จัดกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอ
สังคม

-

-

200,000

-

-

เยาวชนมีความคิด ฝายกิจกรรมเด็ก
ริเริ่มสรางสรรค
สํานักการศึกษา
และเห็นคุณคาของ
ตนเองเปนแรงจูงใจ
ในการบําเพ็ญ
ประโยชนตอ
ครอบครัวและ
สังคม
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ภารกิจตามมิติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต

3. กิจกรรมวันเยาวชนแหงชาติ ไมนอยกวา
รอยละ 70
ของเยาวชนใน
เขตเทศบาลที่
เขารวม
กิจกรรม
4. ป อง กั น กา รทุ จริตป ลู ก จัดกิจกรรม
จิตสํานึกในสถานศึกษา
อยางนอย
1 กิจกรรม

5. สงเสริมกิจกรรมของพอตาม จัดกิจกรรม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
อยางนอย
1 กิจกรรม

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ผลลัพธ
ป
ป
ป
ป
ป
2560 2561 2562 2563 2564
100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เยาวชนตระหนักถึง
ความสําคัญของ
ตนเองที่มีตอ ชุมชน
และสังคมใหมีความ
เจริญกาวหนา
ยิ่งขึน้
99,000 99,000 99,000
นักเรียนมีจิตสํานึก
ในการปองกันการ
ทุจริตคอรัปชั่นและ
นําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
125,900 125,900 125,900
นักเรียนมีความ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและนํา
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ฝายกิจกรรมเด็ก
สํานักการศึกษา

โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ
11 แหง
สํานักการศึกษา
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ
11 แหง
สํานักการศึกษา
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ภารกิจตามมิติ

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ผลลัพธ
ป
ป
ป
ป
ป
2560 2561 2562 2563 2564
6. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม รอยละ 100
407,600 426,000 426,000 426,000 426,000 นักเรียนมีความรู
ของนักเรียน
ของจํานวน
คูค ุณธรรมและมี
นักเรียนในสังกัด
คานิยมที่พงึ
เทศบาลฯที่เขา
ประสงค
รวมกิจกรรม
7. จัดการศึกษาใหแกเด็กดอย จํานวนเด็กดอย 60,000 60,000 80,000 80,000 80,000 เด็กดอยโอกาส
โอกาสในเขตเทศบาลนคร
โอกาสที่เขารวม
ไดรับการดูแลอยาง
เชียงใหม
กิจกรรม
ทั่วถึงสามารถ
ไมนอยกวา
ดํารงชีวิตในสังคม
100 คน
อยางเปนปกติ
8. สงเสริมประชาธิปไตยใน
จัดกิจกรรมไม 41,000 41,000 41,000
สภานักเรียนมี
โรงเรียน
นอยกวา 1
บทบาทและ
กิจกรรม/ป
ศักยภาพในการทํา
การศึกษา
กิจกรรมรวมกับ
ทางโรงเรียนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักการศึกษา

งานการศึกษานอก
ระบบและตาม
อัธยาศัย
สํานักการศึกษา
-รร.ท.วัดศรีสุพรรณ
-รร.ท.ดอกเงิน
-รร.ท.วัดศรีปงเมือง
-รร.ท.วัดพวกชาง
-รร.ท.วัดเชียงยืน
สํานักการศึกษา

- 26 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต

ภารกิจตามมิติ
1. แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตาน
การทุจริตของผูบริหาร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
1. กิจกรรมประกาศเจตจํานง
ตอตานการทุจริตของผูบริหาร
เทศบาลนครเชียงใหม

2. มาตรการสรา งความ 1. กิจกรรมสรางความโปรงใส
โ ป ร ง ใ ส ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ในการพิจารณาความดี
ราชการ
ความชอบ/เลื่อนขั้นเงินเดือน

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ผลลัพธ
ป
ป
ป
ป
ป
2560 2561 2562 2563 2564
จํานวน 1 ครั้ง
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช ผูบริหารไดแสดง
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ตอตานการทุจริต
หลักเกณฑกําหนด
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช การเลื่อนขัน้
ใหจํานวนผูที่ไดรับ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เงินเดือนเปนไป
การเลื่อนขั้น
อยางถูกตองทัง้ ใน
เงินเดือน 2 ขั้น ไม
เรื่องวงเงินและ
เกินรอยละ 15
จํานวนผูไ ด 2 ขั้น
ของจํานวน
และมีการจัดทํา
ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต

ขาราชการ ณ วันที่
1 มี.ค.และวงเงินที่
ใชเลื่อนขั้นเงินเดือน
ไมเกินรอยละ 6
ของวงเงิน ณ วันที่
1 ก.ย.ตามมติ ครม.
เมื่อวันที่ 3 เม.ย.
2544

แบบรายการ
แสดงรายละเอียด
การคํานวณให
เห็นอยางชัดจน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กลุมงานนิติการ
กองวิชาการและ
แผนงาน
ฝายการเจาหนาที่
สํานักปลัด
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ภารกิจตามมิติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
2. กิจกรรมควบคุม การเบิก
จายเงินตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป
3. การจัดทําแผนการใช
จายเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ผลลัพธ

ป
ป
ป
ป
ป
2560 2561 2562 2563 2564
ไมมีหนังสือ
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช ไมมีเรื่องรองเรียน
รองเรียนเรื่อง งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เกี่ยวกับการเบิก
การเบิกจาย
จายเงิน
มีการใชจา ยเงิน
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช ไมมีการใชเงินนอก
ตามแผน
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ แผนเบิกจาย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ฝายการเงิน
สํานักการคลัง
ฝายการเงิน
สํานักการคลัง

ตามที่วางไว
4. การจัดทําแผนพัสดุและการ จัดทําแผนจัดซื้อ/
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช ดําเนินการตาม
จัดซื้อจัดจาง
จางแลวเสร็จ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ แผนจัดซื้อ/จาง
ภายในกําหนด
5. การเผยแพร ขอมูลขาวสาร มีการเผยแพร
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
มีการแขงขันราคา
ดานการจัดซื้อ จัดจาง
ขอมูลขาวสาร
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
อยางนอย 3
ชองทาง
6. กิจกรรมการใชบัตรคิวใน จํานวนผูมารับ
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช จํานวนผูม าใชบัตร
การติดตอราชการของ
บริการใชบัตร
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ คิวไดรับความ
ประชาชน
คิวไมนอยกวา
สะดวกเปนธรรม
80 คน ตอวัน
และเทาเทียมกัน

ฝายพัสดุ
สํานักการคลัง
ฝายพัสดุ
สํานักการคลัง

งานบัตร ประจําตัว
ประชาชน
สํานักปลัดฯ
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ภารกิจตามมิติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

3. มาตรการการใชดุลย 1. การปรับปรุงและลด
พินิจและใชอาํ นาจหนาที่ ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ใหเปนไปตามหลักการ
ปฏิบัติราชการ
บริหารกิจการบานเมืองที่
ดี
4. การเชิดชูเกียรติแก
1. โครงการคัดเลือก พอ-แม
หนวยงาน/บุคคลในการ
ดีเดน
ดําเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ ดี
2. โครงการแสดงมุทติ าจิตแก
ผูเกษียณอายุราชการและผู
เกษียณอายุกอ นกําหนด

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ผลลัพธ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ป
ป
ป
ป
ป
2560 2561 2562 2563 2564
จํานวนภารกิจที่
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ประกาศกระบวนงาน งานธุรการ
มีการพิจารณา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ขั้นตอนและ
สํานักปลัด
ทบทวนปรับปรุง
ระยะเวลาการปฏิบัติ
เปลีย่ นแปลงหรือ
ราชการในการ
ยกเลิก
ใหบริการประชาชน
จํานวนพอ-แม
ดีเดนทัง้ 4
แขวง

ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไดจํานวนพอแม
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ดีเดนแขวงละ 1
คน

รอยละของ
ความสําเร็จใน
การดําเนินงาน
ตามโครงการ
รอยละ 100

15,000 30,000

25,000

ฝายบริหารงานทัว่ ไป
สํานักปลัด

30,000 25,000 พนักงานเทศบาลและ ฝายการเจาหนาที่
พนักงานครูท่ี
สํานักปลัด
เกษียณอายุราชการ
และเกษียณอายุ
กอนกําหนดมีความ
ภาคภูมใิ จและมี
ความรักความผูกพัน
ในองคกร

- 29 คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ภารกิจตามมิติ
ผลลัพธ
ป
ป
ป
ป
ป
2560 2561
2562
2563
2564
3. โครงการคัดเลือกพนักงาน/ ผลงานที่
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
พนักงานเทศบาล 1
ลูกจางเดน (โครงการวัน
นําเสนอ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ คน
เทศบาลฯ)
คณะกรรมการ
พนักงานครู 1 คน
คัดเลือก
ลูกจางประจํา,
พนักงานจาง 1 คน
4. โครงการจัดงานวันครู
จัดกิจกรรม
170,000 190,000 190,000 190,000 190,000 ครูและผูบริหาร
กิจกรรมคัดเลือกครูดีเดน/
ไมนอยกวา
สถานศึกษามี
ผูบริหารสถานศึกษา
3 กิจกรรม
ขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติ
หนาที่
5. มาตรการจัดการใน 1. จัดทําขอตกลงการปฏิบตั ิ รอยละของสวน
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
บันทึกขอตกลง
กรณีไดทราบหรือรับแจง ราชการ ของเทศบาลนคร
ราชการที่ผา น งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ระหวาง
หรือตรวจสอบพบการ เชียงใหม
การประเมิน
ผูบ ริหารกับ
ทุจริต
ขอตกลงฯ
หัวหนาสวน
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต

ไมนอ ยกวา
รอยละ 90

ราชการทุกสวน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ฝายการเจาหนาที่
สํานักปลัด

งานโรงเรียน
สํานักการศึกษา

สํานักปลัดเทศบาล
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ภารกิจตามมิติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ตัวชี้วัดระดับ
มาตรการ
ผลผลิต
2. กิจกรรมใหความรวมมือ
กับหนวยตรวจสอบ ทีไ่ ด
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม
ดูแลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลนครเชียงใหม
3. ดําเนินการ ในกรณีได
ทราบหรือรับแจงหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต

ตรวจสอบพบ
ความบกพรอง
คิดเปนรอยละ
50

ระยะเวลาใน
การแกไข
ปญหา ภายใน
15 วัน

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ผลลัพธ
ป
ป
ป
ป
ป
2560 2561
2562
2563
2564
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
มีการแกไข
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ขอบกพรอง ได
100%

ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ดําเนินการแกไข
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ตรวจสอบไดทัน
กําหนดระยะเวลา

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ทุกหนวยงาน

สํานักปลัดเทศบาล

- 31 มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน

ภารกิจตามมิติ
1. จัดใหมีและเผยแพร
ขอมูลขาวสารในชองทางที่
เปนการอํานวยความ
สะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครอง สวนทองถิ่นได
ทุกขัน้ ตอน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต

1. ปรับปรุงศูนยขอ มูลขาวสาร
ของเทศบาลนครเชียงใหม ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
2. โครงการอบรมใหความรู
ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540

มีการปรับปรุง
ขอมูลขาวสาร
12 ครัง้ /ป
ไมนอยกวา
รอยละ 80
ของผูเขารับการ
อบรมมีความรู
ความเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่
เขารับการอบรม

3. เผยแพรขอ มูลขาวสารที่
สําคัญและหลากหลาย
(1) การเผยแพรสรุปแผนงาน
โครงการที่ใชจาย งบประมาณ
รายจายประจําป

ไมนอยกวา
5 ชองทาง

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
หนวยงาน
ผลลัพธ
ป
ป
ป
ป
ป
รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563
2564
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
มีขอมูลขาวสารที่ กลุมงานนิติการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เปนปจจุบัน
กองวิชาการและ
แผนงาน
35,000 35,000 35,000 35,000 การเปดเผย
กลุมงานนิติการ
ขอมูลขาวสาร
กองวิชาการฯ
ของทางราชการ
เปนไปอยาง
ถูกตองตามที่
กฎหมายกําหนด

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนในเขต
เทศบาลไดรับ
ทราบแผนงาน
โครงการที่ใชจาย

งานจัดทํา
งบประมาณ
ฝายแผนงานฯ
กองวิชาการ
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ตัวชี้วัดระดับ
มาตรการ
ผลผลิต

ป
2560

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ป
ป 2562
ป
2561
2563

ป
2564

ผลลัพธ

ตามงบประมาณ
รายจายประจําป
ผานสือ่ ตางๆได
อยางทั่วถึงและ
ครอบคุลม
(2) ประกาศเผยแพรแผนการ อยางนอย 3
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
มีการเผยแพรแผน
จัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัด ชองทาง
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ การจัดหาพัสดุหรือ
จาง
การจัดซื้อจัดจาง
ใหทุกภาคสวนได
รับทราบ
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีการเปดเผยผล
(3) การเปดเผยขอมูลผลการ อยางนอย 3
จัดซื้อจัดจางใหสาธารณชน
ชองทาง
การจัดซื้อจัดจาง
ไดรับทราบ
ใหสาธารณชน
ไดรับทราบ
(4) การจัดใหมีชอ งทางที่
จัดตั้งศูนย
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ทําใหประชาชนมี
ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร ขอมูลขาวสาร งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ความสะดวกใน
ของเทศบาล
เทศบาลนคร
การเขาถึงขอมูล
เชียงใหม อยาง
ขาวสารของ
นอย 1 ศูนย
เทศบาลฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

งานบริการและ
เผยแพรวชิ าการ
กองวิชาการฯ

งานบริการและ
เผยแพรวชิ าการ
กองวิชาการฯ
กลุมงานนิติการ
กองวิชาการและ
แผนงาน
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ตัวชี้วัดระดับ
มาตรการ
ผลผลิต
4. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ในรูปแบบตางๆ

จํานวนสื่อและ
ประเภทสื่อฯ
เปนไปตาม
สัญญาวาจาง
รอยละ 100

ป
2560

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ป
ป
ป
2561
2562
2563

ป
2564

ผลลัพธ

2,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เสริมสราง

หนวยงาน
รับผิดชอบ

งานบริการและ
ภาพลักษณที่ดีของ เผยแพรวชิ าการ
องคกรในการ
กองวิชาการและ
ใหบริการดาน
แผนงาน
ขอมูลขาวสารแก
ประชาชน
5. การเผยแพรขอมูลขาวสารของ จํานวนผูเขา
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช การเผยแพรขอมูล งานบริการและ
เทศบาลผานเว็บไซตเทศบาล
สืบคนขอมูล
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ขาวสารของ
เผยแพรวชิ าการ
นครเชียงใหม
ขาวสารของ
เทศบาลเปนไป
กองวิชาการและ
http://www.cmcity.go.th
เทศบาลฯ ผาน
อยางตอเนื่องและ แผนงาน
เว็บไซต
เปนปจจุบัน
6. โครงการประชาสัมพันธ
ปริมาณงาน
300,000 300,000 300,000 300,000 การประชาสัมพันธ งานบริการและ
กิจการของเทศบาลผานสถานี ตามสัญญาจาง
มีประสิทธิภาพ เผยแพรวชิ าการ
วิทยุ
ที่ดําเนินการ
กองวิชาการและ
แลวเสร็จ รอย
แผนงาน
ละ 100

- 34 คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ภารกิจตามมิติ

2. การรับฟงความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ตัวชี้วัดระดับ
มาตรการ
ผลผลิต

1. เทศบาลพบประชาชน

2. ตรวจเยี่ยมชุมชนตาม
นโยบายบริหารเชิงรุกภายใต
การมีสวนรวมของประชาชน
เชิงบูรณาการ

ไมนอยกวา
24 ครั้ง

ป
ป
ป
2560
2561
2562
1,000,000 30,000 30,000

ป
2563
30,000

ผลลัพธ
ป
2564
30,000

ตรวจเยีย่ มชุมชนใน
วันราชการปกติและ
เทศบาลเคลื่อนที่
บริการประชาชนใน
วันหยุดราชการ
ชุมชนเปาหมาย
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช ประชาชนมีความ
ไมนอยกวา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ พึงพอใจใน
รอยละ 70
กิจกรรมทีค่ ณะ
ผูบริหารและผูแทน
ภายในสวนราชการ
ลงพืน้ ที่ตรวจเยี่ยม
ชุมชนในการแกไข
ปญหาและความ
ตองการของ
ประชาชน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

งานธุรการ
สํานักปลัดเทศบาล

ฝายงานพัฒนาเมือง
กองสวัสดิการฯ
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แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ
3. จัดทําแผนชุมชน

4. จัดตัง้ ศูนยดาํ รงธรรม
เทศบาลนครเชียงใหม

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต
รอยละของ
จํานวนชุมชนที่
มีการจัดทํา
และทบทวน
แผนชุมชน
ไมนอยกวา
รอยละ 80
จํานวนศูนย
ดํารงธรรม 1
ศูนย

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ผลลัพธ
ป
ป
ป
ป
ป
2560
2561
2562
2563
2564
240,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนเขามามี
สวนรวมในการ
วางแผนพัฒนา
ทองถิ่นโดยการ
จัดทําและทบทวน
แผนชุมชน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
งานวิเคราะห
นโยบายและแผน
กองวิชาการและ
แผนงาน

ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช มีศูนยดํารงธรรม สํานักปลัดเทศบาล
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เพือ่ รับเรื่องรอง
ทุกขของ
ประชาชน
5. การดําเนินงานศูนยรับ
เรื่องรองเรียนมี
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช ผูรองเรียนไดรับ สํานักปลัดเทศบาล
เรื่องราวรองทุกขเทศบาล การ การพิจารณา
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ การประสานงาน
กําหนด ขั้นตอน/กระบวน การ แกไขตาม
เพื่อรับทราบ
เรื่องรองเรียน
กระบวนการ
ขั้นตอนในการ
อยางนอย 15
แกไขปญหาขอ
วัน
รองเรียนจนเสร็จ
สิ้นกระบวนการ
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3. การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
บริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ผลลัพธ
ป
ป
ป
ป
ป
2560
2561
2562
2563
2564
6. การจัดการเหตุรําคาญดาน ไมนอยกวารอย
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช เจาหนาที่
การสาธารณสุข
ละ 80 ของ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ผูปฏิบัติงาน
- อบรมการปฏิบัตงิ านแกไข จํานวน
สามารถแกไข
ปญหาเหตุรอ งเรียน
เจาหนาที่ที่เขา
ปญหาเหตุ
-จัดประชุมคณะทํางานแกไข รับการอบรม
รองเรียนไดอยางมี
ปญหาเหตุรอ งเรียน
ประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมรายงานผลการ
ไมนอยกวา
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช ผูรองเรียนไดรับ
ตรวจสอบขอเท็จจริงใหผู
รอยละ 90
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ทราบความ
รองเรียน/รองทุกขรับทราบ
คืบหนาในการ
ของจํานวน
แกไขปญหา
ผูร องเรียน
ภายในระยะเวลา
15 วัน
สัดสวนของ
1. การแตงตั้งคณะกรรมการ
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช คณะกรรมการมี
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา คณะกรรมการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ สวนรวมในการ
เทศบาล, คณะกรรมการพัฒนา เปนไปตาม
แสดงความคิดเห็น
เทศบาล, คณะกรรมการติดตาม ระเบียบกระทรวง
และขอเสนอแนะใน
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผน
การจัดทําแผนฯ
พัฒนาเทศบาลฯ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

สํานักปลัดเทศบาล

ฝายแผนงานและ
งบประมาณ
กองวิชาการและ
แผนงาน
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แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ
2. กิจกรรมการประชุม
ประชาคมหมูบา นและ
ประชาคมประจําป
3. ประชุมประจําเดือน
คณะกรรมการชุมชนเทศบาล
นครเชียงใหม

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต
จํานวนครัง้ ใน
การจัดประชุม
อยางนอย 2
ครั้ง/ป
รอยละของ
เปาหมายที่มี
การจัดประชุม
ไมนอยกวา
รอยละ 70

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ผลลัพธ
ป
ป
ป
ป
ป
2560
2561
2562 2563
2564
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
มีการแลกเปลีย่ น
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ความคิดเห็นและ
ความตองการของ
คนในชุมชน
151,000 166,500 166,500 166,500 166,500 ประธานชุมชน ผูน ํา
ชุมชน ผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหนาสวน
ราชการเขารวม
ประชุมนําเสนอ
ปญหาอุปสรรค
ความตองการของ
ชุมชน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ฝายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการสังคม

ฝายพัฒนาชุมชน
กองสวัสดิการ
สังคม
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แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต

4. ประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการ

รอยละความ
พึงพอใจของผู
มาใชบริการฯ
ในหนวยงาน
ของเทศบาลฯ
ไมนอยกวา
รอยละ 70

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ป
ป
ป
ป
ป
2560
2561
2562 2563
2564
40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

ผลลัพธ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ผูใชบริการจาก ฝายการเจาหนาที่
หนวยงานตางๆ สํานักปลัด
ของเทศบาลฯ มี เทศบาล
ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน
ของเทศบาลฯ

- 39 มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิน่
คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ผลลัพธ
ป
ป
ป
ป
ป
2560 2561 2562 2563
2564
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช ทุกหนวยงานมี
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ คําสั่งคณะทํางาน
ในการจัดทําระบบ
ควบคุมภายใน

ภารกิจตามมิติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต

1. มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินกําหนด

1.จัดทําคําสัง่ แตงตัง้
คณะกรรมการและคณะทํางาน
ติดตามประเมินผลควบคุมภายใน
ของเทศบาลนครเชียงใหม

สัดสวนของ
คณะกรรมการ
และคณะทํางาน
เปนไปตาม
ระเบียบ ส.ต.ง.
ดําเนินการแลว
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช จัดทํารายงานการ
เสร็จภายใน
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ติดตามประเมินผล
กําหนด
ระบบควบคุมภายใน
ระยะเวลา
ของหนวยงานตางๆ
ตามระเบียบ สตง.
ดําเนินการตาม
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช -แตงตั้งบุคลากรทํา
ระเบียบ คตง.วา งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หนาที่โดยอิสระ
ดวยการกําหนด
-มีแผนการตรวจสอบ
มาตรฐานการ
-มีรายงานผลการ
ควบคุมภายใน
ดําเนินงานตามขอ
พ.ศ. 2544
แนะนําของเจาหนาที่
ตรวจสอบภายใน

2.รายงานการติดตามการ
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในของเทศบาลนคร
เชียงใหม
3. กําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายในของเทศบาล

หนวยงาน
รับผิดชอบ
งานวิเคราะห
นโยบายและแผน
กองวิชาการและ
แผนงาน
งานวิเคราะห
นโยบายและแผน
กองวิชาการและ
แผนงาน
หนวยงาน
ตรวจสอบภายใน
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2. การสนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบตั ิ
หรือการบริหารราชการ
ตามชอง ทางที่สามารถ
ดําเนินการได

3. การสงเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ทองถิ่น

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
1. มีมาตรการเชิญหนวยงาน
สวนราชการภายนอกหรือ
ประชาชนทั่วไปเขารวม
สังเกตการณการดําเนินการ
ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง
3. รายงานแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจางใหสาํ นักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน
1. กิจกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
เทศบาลนครเชียงใหม
-อบรมและศึกษาดูงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
-อบรมสัมมนาเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพสมาชิกสภา
ทองถิ่น ประจําป 2560

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ผลลัพธ
ป
ป
ป
ป
ป
2560 2561 2562 2563
2564
มีการเชิญชวน
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช หนวยงาน
หนวยงานภายนอก งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ภายนอกมา
เขารวม
สังเกตการณใน
สังเกตการณอยาง
การเปดซองสอบ
นอย 3 หนวยงาน
ราคา/เสนอราคา
การรายงานฯ
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช รายงาน
อยางนอย 1
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ แผนปฏิบัติการ
ครั้ง
ภายในกําหนด
อยางนอย 1
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช สมาชิกสภาฯ ได
กิจกรรม
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอ
พระมหากษัตริย
อีกทั้งยังเปน
การศึกษาหาความรู
และประสบการณใน
การนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาสูการพัฒนาทอ
ถิ่นใหเปนรูปธรรม
ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต

หนวยงาน
รับผิดชอบ
ฝายพัสดุ
สํานักการคลัง

ฝายพัสดุ
สํานักการคลัง
ฝายบริหารงาน
ทั่วไป สํานัก
ปลัดเทศบาล
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต

2. กิจกรรมการมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
เทศบาลนครเชียงใหม
-กิจกรรมวันเทศบาล
-กิจกรรมรดน้ําดําหัวผูส ูงอายุ
ในชุมชน
-กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ
ดอกไมจนั ทนพระราชทาน

อยางนอย 3
กิจกรรม

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
หนวยงาน
ผลลัพธ
ป
ป
ป
ป
ป
รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563
2564
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช -มีความตระหนัก ทุกหนวยงาน
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ถึงบทบาทและ
ความสําคัญของ
การปกครองสวน
ทองถิ่นในรูปแบบ
เทศบาล
-ไดแสดงออกถึง
ความเคารพตอผู
อาวุโสและรวม
สงเสริมอนุรักษ
สืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีท่ดี ีงาม
ของทองถิน่
-ไดแสดงถึง
ความจงรักภักดี
ตอพระบาท
สมเด็จพระ
ปรมินทรมหา-
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต

4. เสริมพลังการมีสวน 1. สงเสริมใหมีการดําเนินการ รอยละ 50
รวมของชุมชน
เฝาระวังการทุจริต
ของจํานวน
(community) และบูรณาการ
เรือ่ งรองเรียน
ทุกภาคสวนเพื่อการ
ตอตานการทุจริต

ป
2560

คาเปาหมายผลผลิต (หนวยนับ)
ป
ป
ป
2561 2562 2563

ป
2564

ผลลัพธ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ภูมิพลอดุลยเดช
ในการจัดงาน
พระราชพิธีถวาย
พระเพลิง
พระบรมศพ
เปนไปอยางสม
พระเกียรติ
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช เรื่องรองเรียนมี กลุมงานนิติการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ จํานวนลดลง
กองวิชาการและ
แผนงาน

